
TASAWUF KLASlKLERl

Muhiddin-i flrabi

Ozu
LUBB'UL - L0BB

UAHAle



Muhiddin-i Arabi

OZUN OZU
(LUBB'UL-LUBB)



Bahar Yayinian: 125

Tasawuf Klasikleri: 6

Muhkidin-i Arab!

(^eviren:

Ismail Hakki Bursevl

Sadeiestiren:

AbdiilkadirAKCiCEK

k Dozen:

Bahar ReWam Ajansi

Kapak:

Adem SALCIOGLU

Bash & Cilt:

Hunkar Ofset

ISBN 975-450-019-3

5. Basim

Mart 2000

^Tum yayin haklan BAHAR YAYINLARIna aittir.



Muhiddin-i Arabt

OZUN OZU
(lubb'Ol-lubb)

Qeviren: Sadelestiren:

Ismail Hakki Bursevf Abdulkadir AKQIQEK

BAHAR YAYINLARI
Sofular Man. Sofular Cad.
Sofular Sarayi Apt. No: 40

Zemin Kat Fatih / iSTANBUL
Tel: (02 12) 532 54 35 - 52 1 58 83



• Bu i§leri yapan maddi yapimiz degildir, ona

can vercn mana yapimizdir; insanligimizdir. l§te

onu bilelim, bulahm... O olahm; insan olahm.



DU$UNDUKLERiM

Madde yogunhigu arthkca, benligimiz bir yana
itilmekte ve bu kahbin oziinde nelerin saklandigi bi-

linmemekte, sezilmemekte.. Neden bu varhgirruzi

yikamiyor ve dtesinde parlayan nura dogru yol ala-

miyoruz! Neyimiz eksik?. Aklimiz var; du§unebiliyo-

ruz. Bir §eye kesin karar verince, eide ediyoruz. Bu-

na ragmen yaratih§imizdaki, bu aleme geli§imizdeki

gayeyi, bir turlu idrak edemiyoruz; hikmet-i vucudu-

muzu bilmek istemiyoruz. Bizden beklenen ancak
talep degil mi? Ondan atesi igin gereken kudreti,

kuweti Allah yaratir.

*

Cevremiz madde ile sarili. Her^eye, gorunurde

gugluyuz. Yapiyoruz; yikiyoruz. Hele teknik alanda
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Oziin Ozti (Lubb'ul-Lubb)

yaptiWanmiz hayrete seza.. Dunyayi bir anda erite-

cek zerreler buluyoruz. Bir cok demiri, biraraya ge-

tirdik mi, gunlerce uzay bosjugunda dolasabiliyoruz.

Yeryuzunde duruyor, bizdcn aylarca uzak, bir uzay

yolcusunun saghgini kontrol ediyoruz. Telsiz, kablo-

suz, hatta goriinurde cereyansiz konu§abiliyoruz.

Bunlar nedir, ne oluyoruz?.

Hele bir soralim:

- Neyiz, ne yapiyoruz; neler yapmaya giicluyuz,

maddi gucumuz nereye kadar uzanacaktir?.

*

Evet, maddi gucumuz nereye kadar uzanacak?.

Elbet biz de yaratilmisjz. Yapacagimiz isjer simrhdir.

Bugun uzerinde yetki sahibi oldugumuz konular, el-

bet bir giin son sininna varacak.. O zaman da karsi-

miza gikan el, bize kendi guciinu tanitacak..

O elin sahibi, bir isaret verecek ve:

- Ashna don; ey insani

Diyecek..

Bu sesi duymadan, isjtmeden once, kendimize

gelsek daha iyi olur. Yaptigimiz isterin hangi mer-
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Dusunduklerim

kezden idare edildigini sezelim. Bir anda kainah toz

haline getirecek kuweti hangi akil buluyor?. Alman
gidanin ceyrek gun icinde et, kan, damar, kemik vs.

olmasini kirn saghyor?. Alinan her gidanin kuwetin-
den; binlerce kuweti, hangi makina cikarabiliyor?.

Bu isleri yapan, yalniz maddi yapimiz degildir,

ona can veren mana yapimizdir, insanligimizdir. I§-

te onu bilelim, bulalim.. O olalim; in$an olalim.

* *

Birakalim bu kahbi; biraz dalahm. Kafamizi da
alalim; o etten mamtil makinayi ineeiiyelim. O ince-

cik damarlar. Beyin ve icindeki hiicreler. Onlara yi~

gtlan cevherlerL iyilige ve kotuluge dair enerjiler..

Nedir onlar?. Butun beden yapimizi bir bir izleye-

lirn: Gozumuzu, kulagimizi ve butiin organlanmizi..

Onlara, yaptiklan isi kim belletiyor?. Gorevlerini
kimden ogreniyorlar?. fnsan yapisini, tiimden ele

alaJim ve dyle tefekkur edelim. Bir yavmnun ilk hali,

gelismesi, ruht, bedeni inkisafi bu konuda incelen-

meye deger. Insanlara 19 ve dis ydnden bakahrn.

Bunlan yaptiktan sonra halimizi gorelim.

* *
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Ozun Ozii (Liibb'ul-Lubb)

Her olup biteni tabiat gdzu ile gormeyelim. Al-

lah' in kuwetini, kudretini, iizerimizdeki tecellisini

sezmeye gayret edelim. insanhgimizi tanimak, mad-

dT yapimizin derinliginde sakli alemi bulmak icin, bu

iazim.

.

Kendimizi taniyahm. Kimiz, neyiz, nereden gei-

dik ve nereye gidiyoruz?. t§te bu eserin gayesi..

Bu eser; a§k, vecd icjnde yanan, mana zenginli-

gi ile dolan bir buyuk zatin eseridir. Onun derinligi,

bilinen bir gercektir. O a§k ile dogmu§, vecd ile ya-

§amt§ bir insandir. Onun icin madde hi<ptir. O, ol-

meyen varligi arayan ve daima hayir yuklu kafayi

ta^iyan olmu§tur. Kapisim calan bir dilenciye, evini

bagi^ladigi bilinir. Madde, insanlann putu oldugu

gun; ayagim yere vurdu:

- I§te putunuz; onu birakin.

Dedl. Maddi e§ya onun icin bir hiq.. Qunku

her§ey, ezeli sahibinin elinde.. O bunu biliyor; ate-

§in yakmadigini, asil yakanin, onun oziinde sakh ila-

hi kuwet oldugunu isbat ediyordu.

Hakkin ona verdigi istidad, ona verdigi fikri ka-

biliyet, az kimsede goriildu.. Sanki ona sahibi hazi-

nelerini ach; §6yle emretti:

- Gor gor, soyle. Oku yaz, yazL
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Du§unduklertm

O gergekten oyteydi. Yazdigi eserler, bir insanin

omrune sigamazdi. Omrunun her saati icin yiizlerce

sayfa du§mekteydi. O eserlerini verirken bir gucjuk

de cekmiyordu. Resulullah Efendimizi (s.a.v.) riiyada

gormiis,:

- Soyle, yaz.

Emrini almistt; bunun igin sdyliiyor, bunun icin

yaziyordu. Derler ki:

- Kitaplanm yazdigi kalemi dahi Resalullah

Efendimizden (s.a.v.) almisti..

t§te o eserlerden me^hur olanin, biri Fusus; di-

geri Futuhat-i Mekkiye.. ve Futuhat-i Mekkiye'den

kucuk bir bolum olan bu eser.. Ve daha niceteri..

isbu zadin adi sudur: Muhiddin-i Arabi..

Ey karde§, icine don; beniigini maddi goriisjer-

den temizle ve oku. Arapca aslmi, ayni kaynaktan

ilham alan bir ba§ka biiyuk, TQrkge ye cevirmi^tir.

Adini diyelim: ismail Hakki Bursevt. Onlann ruha-

niyeti daim ve baki.. Anlayamadigm yerlerde yar-

dim dile; anlamaya cah§. Ta ki, beniigini bulasin; in-

san olasin..
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Ozun Ozu (Lubb ul-Lubb)

iste insanhgm yolu: Yolculugunu itmam eyle.

Bui, ol ve.. istedigini sen de sftyie.. yaz..

Bulacagimiz ve erecegimiz aiemlerin yolunu on-
lar gosterdi; bizden devam.. Bir gun, biz de murada
ereriz insallah..

1 Agustos 1963

AbdulkadirAK0CEK
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ISMAIL HAKKI BURSEVt
(1652-1728)

Ismail Hakh BurseVi 30 seneden fazla Bursa'da

ikamet ettigi ve nihayet orada oldugii icin, {Bursevi}

nami ile tanindigi gibi; Mesnevi sarihi Ismail Anka-

ravi (Rusuhi Dcde) den ayirmak i^in de, (Ruhul-Be-

yan Miiellifi) diye anihr.

Ismail Hakh Bursevi (k.s.) yalniz 17. asnn de-

gil, tslam-Turk tarihinin en velud mutefekkirlerin-

den, buyuk alimlerinden, bilhassa tasawuf sahasin-

da en muhim sahsiyetlerdendir.

50 senelik nesjr hayatmda yazdigi eserlerin top-

lami (130) u asar. Filhakika eserleri bu miktan ^ok

asan alimler vardir. Fakat Bursevi nin Kitab'un-Ne-
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Oziin Ozu (Liibb'ul-Lubb)

tice s\ 1400 sahifeyi, Ruh'ul-Beyan in ise 4630 sa-

hifeyi astigini sSylersek ve bilhassa bu eserlerinin

keyfiyet baktrnindan da daha ustun bir kiymct tasidi-

gini Have edersek, Ruh'ul-Beyan Muelliffnm sahsi-

yeti hakkinda bir fikir vermis oluruz..

*

* *
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HAYATI

Ismail Hakki (k.s.) 1652'de Aydos'da dogmus-

tur. On bir yasinda tahsil icin, ailesi tarafindan Edir-

ne'ye gonderilen gene cocuk, zekasi ve kabiliyeti

ile, Miiderris Abdiilbaki Efendiye kendini tanitmis ve

ondan cok esash bir tahsii gormus, sarf, nahv, man-

tik, fikih dersleri almis, kelam ve tefsir sahasinda da

muhim eserler okumustur. 16 yasinda sakal birakan

gene Ismail Hakki, istikbale 90k umitler veren bir

ilim asikidir. Hocasi Abdulbaki Efendinin tavsiye

mektubu ile Istanbul'a gelen (Hakki) hocanm hocasi

oian Osman Fazh Efendiyi bulmus ve onun talebele-

ri arasina katilmistir. Diger taraftan baska alimler-

den Fars^a yi pek az zamanda ogrenmis ve sarkin

biiyuk hukema ve mutasawiflarimn, mufessirlerinin,

Iran sairlerinin eserlerini tanimis ve bu arada musiki

ile de mesgu) olmustur. . Ayni zamanda intisab ettigi

Osman Fazh Efendi, Hakki'yi kendisinin mumessih
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Qztin Ozu (Lubb'ul-Lubb)

olarak Uskupe gondermistir. Gen$ seyh kendisine
verilen zaviyede vaiz ve nasihatieriyle halki irsada

baslamistir. Bu devir, ayni zamanda eserlerini ver-

mege basladigi devirdir.

* *

Her buyuk kiymctin ilk karsilastigi mQskilat: Ca-
hil ve naehillerin hasedi, itirazlandir. Gene vaiz, ge-
rek onlarla, gerek Uskup ayani ile hayli mucadele
devirleri gecirmis.. Diger taraftan kendisinin ilmi,

ahlaki ve faziletini haber alan Usturumca ahalisinin

ricasi uzerine Usturumca'ya tayini mumkun olmus
ve Usturumca'da ders ve vaizlerine devam etmistir.

Bu nakiller, hep mursidinin muvafakati, miisaadesi
ile oluyordu. 30 ay sonra, o sirada Edirne'de bulu-

nan Osman Fazli Efendinin davetine icabet etmis ve
bir muddet sonra da yine murskiinin emriyle Bur-
sa'ya gitmistir.

Mtirsidi Osman Fazli Efendi (SumnuHudur.
Maddi ve rnanevi ilim tahsili askiyle Istanbul'a gel-

mis, Zakirzade Abdullah Efendiye intisab etmis, on-

dan hem zahiri ilimleri ve hem de ilah? maarif tahsil

etmis, cetin riyazetlerin imtihanindan gecmis ve et-

rafinda toplanan buyuk kitleieri irsada baslamisti,

Bir gece gordugu ruya ile yaya olarak istanbul'a ge-
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Ismail Hakki Bursevi

liyor; vezir-i azam KSpruiuzade Fazil Ahmed Pasa-
nin himayesine mazhar oiuyor. Bu devir, Osmanli
Hukumetlerinin siyasi buhranlar devridir. Osman
Fazil Efendi, buyuk haksizliklaria mucadele etmekte,

hatta kendisini Edime'ye davet eden hiikumdar Av-
ci Mehmed'in huzurunda hukumeti ve adaletsiziigi

tenkitten korkmamak kadar celadet sahibidir. Bu
mucadele nihayet onun <M 1692) da Magosa'ya
(Kibns'a) stirgun edilmesine sebep olmustur.

Ismail Hakki Magosa'dan kendisini cagiran mur-
sidinin davetine kosmus ve 17 gQn sonra vine Bur-
saya donmiis, eserlerini yazmaya ve halki irsada

devam etmistir. Ismail Hakki tipki Osman Fazil

Efendi gibi dinamik bir tasawuf anlayisi ile cemiye-
tin dert ve ihtiyaclanna hayatim adami§, Hakkin n-

zasmi halka hizmette bulmustu.

*

Ikinci Mustafa'mn daveti uzerine (Nemse) ye pa-

disahla gitmis, orduyu tehyic etmis. Elmas Pasa'nm
bulundugu muharebelerin hepsine istirak etmis ve

birkac yerinden yaralanmtstir. Tarih: Miladi, 1698.

Bu arada, Hakki iki defa Hac vazifesini yapmis
ve manevi bir isaret uzerine §am a giderek orada
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Oziin Ozii (Lubb'ul-Lubb)

meshur Kitab'ul-Hitabhm yazmi§tir. Bu eser onun
100. eseridir. Bunu, Kitab'im Necat takip etmistir.

9am da hasudlann rekabet daiyeleriyle kars,ila-

sjnca 1720'de §anVi terketmis, ve Istanbul'a gelmis.

ve Uskudarda yerle^mis, ve bu esnada 30 kadar

eser yazmishr. Nihayet istanbuTdan Tekirdag'ma ve

oradan artik vatan edindigi Bursaya donuyor..

Hakkin rahmetine kavu§tugu zarnan 75 yasjnda

idi: 1728. Allah rahmeti uzerinden eksik olma-

sin.

Hicri vefat tarihi:

Hak Hak dedi azmeyledi Hakh Efendi gjffi cen-

nete.

Misrainin gosterdigi 1137. senedir.

*

Ismail Hakki Bursevi (k.s.)'nin eserleri: 130 u

asar.

Tefsire ait eserleri 8 adettir. En muhimmi
Ruh uI-Beyan tefsiridir. 6 cilttir. Ve mecmuu 4637
sahifedir.

Hadise ait eserleri: 16, Fikh'a ait 8, akaide ait 6
eseri vardir. Tasawufa ait eserleri 80 e yakmdir. ic-
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Ismail Hakki Bursevi

lerinde en muhimmi Rub '-iil-Mesnevi, §erh-i Mu-
hammediye (Ferah'Qr-Ruh), Kitab'iin-Netice, Ki-

tabun Necat, Lubbul-Lubb -tercumedir- Kenz-i

Mahfrdir. (Kenz-i Mabffyi Oskudar'da, Miladi 1719
da bitirmistir.)

* *

Ismail Hakki (k.s.) buyuk alim ve mutasawif ve

mutefekkir oldugu kadar yukanda biihassa bildirdigi-

miz ve hayatmm safahatinda da gordugumuz gibi di-

namik bir tasawuf anlayisiyla halkin hizmetine kos-

mus, memleketin derdiyle hemdert olmu§, haksizhk-

lara karsi mucadele etmistir. 1682-1688 aralannda

memleketin diisman ordulan tarafindan gignenmesi

ona $ok gozyaslan dokturmustu. Yurdun mudafaasi

{gin harb sahaianna kosan ve birkag defa yaralanan

$eyh Islam tarihinde ayni zamanda bir biiyuk muta-

sawif, mtifessir, gehresiyle asla unutulmayacak bir

simadir.

Celai EMREM
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ESER VE YAZARI

Bu eserin ashna yaziian isim sudur: Risale-i

Ltibbul-Ltibbve Sirrus-Sirr.. Turkgesi sudur: Oztin
Ozu ve Sirnn Sim RisaksL Biz, kitap ismini uzat-

mamak i^in sadece:

- Ozun 620..

Dedik.. Eserden edindigimiz biigiye g6re, Arap-
<^si t Muhiddin-i Arab! tarafindan yazilmis, /smaj/

Ha/c/o Bursevf dilimize gevirrnis; eserin basina bir

de takdim yazisi eklemistir.

*

* *

Bursevf Hz. bu ku^uk eseri, Muhiddin-i Arab!
Hz. nin FQtuhat-i AfeWaye'sinden almistir. O eserin

yazilisi, Muhiddin-i Arab! Hz. nin Mekke-i Mukerre-
me'deki ikameti zamanina rastlar.
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Oztin Ozu (Lubb'iil-Uibb)

Elimize gecen nlishanin, 1328 hicri yilinda ba-

sildigi anla§ilmaktadir.

ismail Hakki Bursevi Hz. nin hayatini; ayn bolu-

me almi$ bulunuyoruz. Burada kisaca Muhiddin-i

Arabi Hz. hakkinda bilgi vermek isteriz. Esasen,

hakkinda hayli eserler ne^redildiginden burada uzun

uzadiya yersiz goriiyoruz.

Muhiddin-i Arab?, hicri 560, miladi 1165 de

dogdu. Hicri 638, miladi 1240 yihnda vefat etti.

Hicri tarihe gore 78, miladi tarihe gore 75 yil ya§a-

mi§ oluyor.

Babasinin adi Ali'dir. Araplar arasinda comertli-

gi, cengaverligi ile me§hur Ta! neslindendir. Bir goc

esnasinda tspanya'ya yerle§en bu aiieden Muhiddin-i

Arab! Hz. dunyaya gelmi$tir.

Hazret bir kac. defa evlenmi§; iki oglan, bir de

hz cocugu olmu§tur.

Be^yiize yakin eser vermi§ olup iicyuz kadanni

Mekke-i Mukerreme'de kaleme almi$tir.

Kabri, $am-i §eriftedir. Bu biiyuk zatin, kudsi-

yetinin artmasini; himmetine nail olmamizi >"ce Al-

lah'tan niyaz eyleriz.

AbdQlkadirAKgigEK



Muhiddin-i Arabi

OZUN OZU
(LUBB'UL-LUBB)



ESERDE f$LENEN KONULAR
I. Takdim

D. Ozun Ozu ve Simn Sim

III. Kendini Bilrnek

IV. Hazarat-i Hamse

V. Faydah Btlgiler

VI. ManevT Yolculuklar

VII. Kaza-Kader Bahsi

VIII. Tekvin Hakkinda

IX. Hatimc-Sonu^



TAKDiM

Hamd, Yiice Yaradan'in sultanhgina.. Salat

onun peygamberine oisun.

Sonra.. Bu risalenin meydana gelmesine, yard-

masina ve tanzim sekline, icten gelen davet sudur:

Kutuplann kutbu ve mutlak bir mursid olan Hazret-i

Muhidd'm-i Arabfnm (Allah onun Qstun sirnnin kud-

siyetini artirsin; dolayisiyle bizimkini de) Futuhat-i

Mekkiye adh eserinde yazilan, hakikata ve marifete

dair bazi konusmanin oziinu teskil eden birkag me-
sele olmustur. O meseleler, gok degerli ve onemli-

dir.. Lakin, Arap dili uzerine yazilmasi sebebi ile

kardeslerden gogunun, ondan bir sey anlamasi

mumkun olmuyordu; dolayisiyle, o onemli hakikat-

lar bir gizli hazine gibi kahyordu. Muhalefetine kadir

olmadigim, aziz efendimiz hazretleri; (Allah ona se-

lam ismiyle tecelli eylesin) o gizli hazineyi Tiirkge'ye

gevirmemi emir ve isaret buyurdu. Emre uyan hatah

olmaz; dusturuna uyarak, tercumesine baslandi.
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Ozttn Ozu (Liibbiil-Lubb)

Tercume esnasinda munasip goruldugu yerde,

bazi faydah sozler de kondu. Hakikatte bu hakir ve

elindeki kalem, atici ile elindeki ok misali oldugumu-

za siiphe olmaya; baska tiirlu olacagi akla gelmeye..

Mesela zahirde bir kadeh deviren, sarhoslugu anin-

da, rasgele birkac kelam etsc:

- Onu bade soyletti; bu sdzler o ickinin eseridir..

Derler. Ve baygindan cikan laf igin de:

- Onu cinler soyletiyor..

Denir.. Doiayisiyle o tiirlu sozleri dinleyenler

onu mazur gorurler.

Yukanda anlattigimiz gibi muhakkak evliya;

Hakkin kudret eli ve kudret dilidir. Nitekim, bir kud-

si hadiste soyle buyurulur:

- ' Bir kulu seversem, onun eli ve dili oluru-

rum."

Hal boyle olunca, bu haktr'in dilinden soyleyen

O olsa sasihr mi?. Aynca:

- "Attigin zaman sen atmadin; Allah ath."

(8/17)

Ayet-i kerimesi, bu mananin acik sahidi ve soz-

cusudur.
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Takdim

Yine, Efendimizin i§aretine binacn bu risaleye,

"Lubb'uimbb ve Sirr'Qs-Sir" ismi verildi. Bu arada

umidimiz odur ki: Hatalanmiza, af kucagi agila.. Zi-

ra insan hata, nisyan dolu degil mi?.

Ba§an temennim, Allah tandir. Ona dayanir ve

O'na guvenirim.
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OZUN OZU ve SIRRIN SIRRI

(RISALE-1 LUBB UL-LUBB vc

SIRR US SIRR)

GIRI§

Hazret-i §eyh'in FutQhaN Mekkiye sinde aniat-

mak istedigi husustan bir tanesi §udur:

- Irfan sahibi, eger kendi ozundeki gergegi anla-

saydi; belli bir itikada baglamp kalmazdi.

Bu cumleyi agiklayalim; $6yleki:

27



Ozttn Ozu (Lubb'ul-Lubb)

Bir irfan sahibi, zatindaki varhgi, tam manasi ile

anlar olsa, bir inang icinde kisihp kalmaz. Iman <;er~

oevesini daraltmaz. O bir heyula gibi olur; hangi se-

kil verilse, kabul eder. Bu sekiller dista'olur; ale-

mine, ozune degisjklik gelmez.

Kendi sininnda arif-i biliah, asli ne ise, dyle ka-

Iir. Her tiirlu itikadi kabul eder
; ama, dista gizilen,

hi^bir itikadla bagh kalmaz. Zati olan ilim, yani: Ilahi

bilgide yen ne ise oyle kahr. Cumle itikadin ozune
vakif olur; disim degil igini gorur. Ozunu bildigi sey,

di§tan hangi libasa biirunurse bQrunsun; onu tanir.

Bu baptaki cergevesi genistir. O itikadlann diste giy-

digi kisvelere bakmadaru aslina bizzat erer ve her
yiizden musahedeye koyulur.

Bir siir:

Tecelliyat-i HUda iledir, her iki cihan;

Hak Cemale nazar eyie, istedigin yandan.

#

Bir Hadis-i §erifte soyle anlatihr:

- "Cennetlik kimseler, makamlanna kavu§tuklan

zaman; Yuce Hak, azametini ve kibriyasini gizleyen

perdeyi aralar ve:

- Ben sizin, Yuceler Yiicesi Rabbinizim.

28



grig

Buyurur."

Daha a<;ik manasi ile soyle buyurur:

- "Yillarca ah gorsem, diye arzulayip sizlandigi-

niz, Pek Yuce Rabbinizim.

Buyurur. Hakkin bu tecellisi, olmaz is gibi gelir;

inkar ederler:

- Hasa ki, sen bize Rab olasin!.

Diyerek feryada bavarian

O anda tecelli iic defa degisir; her defasinda on-

lar, yine inkar ederler. Sonra, Yuce Hak onlara:

- Rabbiniza dair aranizda bir isaret var mi?.

Diye hitap eder:

- Evet var

Cevabim, hep bir agizdan verirler. Artik bundan

sonra; herkese zanni, itikadt, anlayis kabiliyetini nis-

betinde tecelli olur. Bu tecelli sonunda:

- Sen bizim Yuceler Yucesi Rabbimizsin.

Deyip kabul ederler."

Bu miisahede icin su Hadis-i $erif vardir:

- "Siz, Rabbiniza mehtaba bakar gibi, bakip

seyre dalacaksimz."
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Oziin Ozu (Lubb OI-LObb)

Hal boyle olmasina ragmen, ehl-i irfan, Yuce
Hakki ilk tecellide tasdik cderler. Cunku onlar, cum-
le itikadi benimsemi§; her tecelli ign yetenek kazan-
mi$lardir.

Bir §iir:

Bugun her kim gorOryarin;

Goren onlardir yann. .

Orda ne anlar sevgiiidert;

Onlar, burada korhrden..

Bu rnanayi biraz daha a^ahm..

Ever... Hazret-i Kuranda §6yle buyuruldu:

- "Bu alemde ama olan, obur alemde dahi ama
olur." (17/72)

Yani: Her kim ki burada, mana gdzUnii acama-
di: obur aieme goQiince, ayni §ekilde ama olur. Do-
layisiyle ilahi tecelliyi gdrmek ona nasip oimaz.

Hak Teala Hazretlerinden bekledigimiz §udur ki:

Cumle kullanni, taklitten, gdsteri§ten oteye gege-
meyen itikattan saklaya; bu gibi $eylere bagh kal-

maktan koruya..

*
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Giri$

Burada sSyle bir soru sorulabiiir:

- Marifct haline yetenegi olana, kendi hakikau-

ni anlamak nc sekilde olur?

Bu soruyu soyle cevaplandirmak mumkundUr:

- Ona gerektir ki, kendi hakikatina vakif bir arif

bula. Onu bulduktan sonra, candan, goniiiden bag-

ianip huyianm buy edine. Irfan sahibinin ashm bula-

bilmesi igin, bu yolu tutmasi gereklidir.

$u Ayet-i Kerime, bu manayi anlahr:

- "Ona gflttirecek vesileyi arayiniz." (5/35)

Bunun tefsiri soyle olabilir:

- Beni bulmus kuilanm vardir: bana varmak di-

lerseniz, onlan izleyiniz. Onlar, size bir vesiie olur,

bana ulastinrlar,

Hal boyie olduguna gore, o zatlara hizmetle, ki-

sj zatina arif olur. Nereden gelip, nereye gittigini

anlar, bulundugu makarrn da sezer.

Bu aleme gelmekteki gayeyi su Kudsi Hadis, bi-

ze anlabr:

- "Bir gizli hazine idim, bilinmek istedim; Halki

da bilinmem igin yarattim."



Ozun Ozu {Lubb ul-Lubb)

Bu emir boyle, ama, Hakki bilmek kolay i§ de-

gildir; ta, kisi nefsine arif oluncaya kadar.. Bunu da
su Hadis-i $erif bize anlatir:

- "Kim nefsini (kendini) bilirse yaradanini bilen

oolur."

Aksi dahi boyledir; ehli anlar.. Bu Hadis-i §erife

havas ve avamdan bir ^oklan akillan yettigi kadar,

mana vermislerdir. Havas katinda bir mana insaal-

lah beyan olunacaktir; yalniz bu makamda yedi sekil

musahede edilmistir. Asagida bunlar agikianacakbr.
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KENDiNI BiLMEK

/

INSANIN KENDINI BILMESI IgiN

VERILEN MANA $EKLI

Bir kimse, kendi cisminde, cesedinde olan cuz'i

ruhunu anlarsa; ki buna:

- Konusan nefis.

Dense de olur. Hali boyle olan: Birinci mana
sekli icindedir. Bu makama:

- Terakki.

Adi verilir.
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Oziin Ozii (Lubb'ul-Ltibb)

Vahdet ehline gore; nefs, kalb, run, akil ve sir

hep birden, tek seydir. Ancak, degisik sekil aidikca

ayn ayn itibar edilir, birer isim verilir.

O konusan nefsin, cismi ve cam yoktur. Cese-

din dismda ve icinde bir yonetici olur; tasarruf eder.

Fakat ne mekani, ne de bir nisani vardir. Hicbir

ozel yere sahip olmadan, nereye parmak basilsa,

kulli olarak orada var olur. Aynca bolunme* parga-

lanma gibi seyler onun icin yerinde sayilmaz.

§ahsin eiinde tutan, gdzunde bakan, dilinde

soyleyen, ayaginda ytiruyen, kulaginda isiten ve her

duygusunda tasarruf eden odur.

Beden parcalannin her parcasmda bizatihi tii-

muyle mevcuttur. Butun bedeni kusatmis olarak

herseyden munezzeh ve muberradir. Bir parmak, el

ve ayak kesilecek olsa, ona ne noksanhk gelir; ne

de bir eksilme.. Herhalde o, eskiden oldugu gibi

merkezinde daim ve kaim durur. Cesedin cumlesine

fena gelse, ona ne yokluk olur, ne de zevaL Bunu

anlatabilrnek iqin, had ve hesaba sigmayan manalar

vardir.
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Kendini Biimek

//

INSANIN KENDINI BILMESI \Q\N

VERILEN NANA §EKLI

Bu ikinci sekilde olan kimse, ufuklara bakmali..

Yani, afakta olan kulli nefse (butune) nazar eyleye..

Buna:

- Akil, izafi olan kulli run.

Dahi derler; Allah-u Teala'nin halifesidir. Bu, ci-

sim ve cisme burunmiis degildir. Yerin ve semanin

disinda dahi degildir. Butiin mevcudati kusatir; on-

larda tedbir ve tasarruf eder. Ona nisbetle, ustunlu-

giin en ustu ile, altin en alti esittir. Her mertebede

zah ile mevcut olur. Parcalanmaya ve bolunmeye

gelmez. Gok yikilsa, yer cokse onda bir hasar oi-

maz.

Mesela: Dunyayfaydinlatan giinese, ne zarar

gelir ki: alemde ne kadar evler, saraylar yapilsa,

hepsine ondan isik hasil olur. Ancak her ev bacasi-

na ve her saray penceresine gore i§ik ahr. O evlerin

cokmesi, saraylann yikilmasi ile gunese bir sey ola-

cagi akla gelmeyecegi gibi, ona da birsey olmaz.

Hak Teala, her ne kadar insan ve hayvan yaratsa, o

ciimlesinde tedbir ve tasarruf edebilir; canlilardan

ne kadan oliirse olsun, o izafi ruh, ne halde ise, o

halde daim ve kaim olur.
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Ozun Ozu (Lubb'ul-Lubb)

Iste o ruha sahip olan, afaka nazar eyledikce,

bu halleri bilirse, ikinci seklin ne oidugunu anlar.

* *

///

INSANIN KENDINf BILMESI igiN

VERILEN MANA §EKLI

Bu makamda olan dahi; yukselis elde ettikten

sonra gerekir ki:

-Cuz'i..

Tabir edilen ruhunu, kiilli ruhta fani ve yok gor-

mek suretiyle, izaf? ruhta zinde ola.. Yani: Ruhun,

kulli ruh; aklin kOlli akil oidugunu hakkal yakin mii-

sahede ede; sonra:

- Cuz'i..

Deyimleri ata.. herseyin outline bagh oidugunu

anlaya.. iste ucuncu sekil de budur.
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Kendini BUmek

IV

INSANIN KENDINI BILMESI ICIN
VERILEN MANA §EKLi

Sonra o kimse bu makamda yiikselmeye devam
ede

;
kendi aihunu izafi ruhta yok olmu§ bula.

izafi ruhu ise, Hakkin zatinda mahvolmus. gore..
Parcalardan ve biitunden dahi halas ola. Bunlar
olunca butun isjeri Hakkin fiiiinde; butun isim ve si-

fah, Hakkm isim ve sifatinda, aynca butun zatlan da
Hakkin zatinda fena bulrnus ve yok oimus gore..

Bu goriisunde saglam olunca, ilm el-yakin tabir
edilen, tam musahede haline erer.

- Ondan baska varlik yoktur.

- Varlik cubbesinde ondan baskasi yoktur.

Manalanni da hal edinerek, tadarak anlar. Aynca:

- "Bugiin muik kimin? Vahid Kahhar olan Al-
Jah'in.." (40/16)

Mealini tasjyan ayet-i kertmedeki manaya da
anlayi§ peyda ettikten sonra, dista Hakk tan gayri
seylerin mevcut olmadigini irfan yolu ile sezer; an-
lar..
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Ozun 6*u (Uibbiil-Uibb)

Buraya kadar dort sekil anlatildi.. Bunlan §6yle

ozetlemek mumkundur:

Zikri ge<;en sekillerden biri:

a) Enfiis -ig varhk-;

b) Afak —<di§ varhk-;

c) Enfiis ve afakin bir olmasi..

d) Anlatilanlann hepsi, Yuce Hakktn zatinda eri-

di vcyok olup gitti..

*

* *

V

INSANIN KENDiNI BILMESI I^IN

VERILEN MANA §EKLI

Burasi oyle bir makamdir ki, buraya kadar anla-

tilan dereceleri birlestirip, hepsini bir gdrup musa-

hed€ etmek gerekir. Bu dereceye erene:

- Ibn'W-Vakit.

Tabiri kullanihr.

*
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Kendini Bilme..
. . - i

- y ~i

—

VI

iNSANIN KENDINI BILMES1 IQIN

VERILEN MANA §EKLI

Bu makami bulan zat, her§eye ayna olur. Bu

makamm yolcusu, yolunda zatindan gaynni gore-

mez ve her§eyi kendine bagh bulur. Ve:

- Cubbemin icinde Allah'tan gayn yok; iki ci-

handa benden ba§kasi olabilir mi?.

Der. Yani: Her$ey ona ve her§eye o, bir ayna

olur. Belki, ayna ve aynadaki boya, yansima dahi

kendi olur. Bundan once, tbn'ul-Vakit makammda

idi:

- Allah'tan gayri mevcut yok.

Diyordu.. Bu makami bulduktan sonra:

-Yalniz "Ben var.

Der. §imdi buna:

-Eb'ul-Vakit.

Tabir olunur.

.

*

* *
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Ozun 6zu (Lubb'iil-Lubb)

VII

INSANIN KENDfNI BILMESI igiN

VERILEN MANA §EKLI
Bu devrede salik, tam bir fena hali ile yokluga

kavusur ve sade bir hiclige erer. Bundan sonra beka
icinde bekaya vanr; artik onun igin, hal ve makam
lafi edilmez. Orada ne mlisahede, ne de marifet ka-
hr. Bunlann tabiri ve izahi da murnkun olmaz. Zira
burasi, tam bir yokluk makami sayilir. Hatta:

- Makami.

Kelimesi dahi, anlatmak icindir; zira bu halin sa-

hibi ne makam, ne de nisan bilir. Ancak ehl-i zevk,

tadis. yoluyla anlar.

Allahim bu hali
:
bizim icin de kolay eyle.

Arif bu makama erince, cem -birlik- alemine
gecmis, olur. Ayriima gerekirse iiahi bir varhkla siis-

lenir. Kendi hakikatini bilir ve dolayisiyle Hakki an-
lar. Bundan sonra. zahirde anladigimiz itikadlann

herhangi biriyle, baglanip kaimaz, anlatilmak isteni-

len mana da budur.

Bir §iir:

O olmaymca bulamadim yolu Hakka;

Orada oldum Hakla dirl buidum, beka,
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Kendini Bilmek

Kendimi, kendim yitirdim; yine buiam kendimi;

Hep oiursun, hig edince, kendi kendini.

Arhk, arif anlar ki, gerek enfiis'te, gerekse afak-

ta; teceili eden tek zat, tek hakikattir; baskasi yok..

Varhk, tek varhk, bir can ve bir tendir. Ama, haki-

katm ash, ne bolunmus; ne de parcalanmistir. Za-

hirde gorunen cumle seyler, onun tecelligahi ve aie-

tidir.

Kainatta bulunan ctimle varhgin zerresinden, en
biiyiigune kadar, hepsinde Hak esma ve sifati ile te-

ceili eder. Bu teceili herkesin itikadina ve anlayisina

gore oiur. Her mahaide ve her makamda bir yQz
gosterir.

Icte, dista, varligmi gosterebilen; herseyde suret

olan, her akilda makul, her goniilde mana, her ku-

lakta isitilen, her gdzde goren odur.. Bir yuzde te-

ceili ederse, oburunden de bakar.

Bunlann manasi, yine basta soylenen cumleye
gider. Taieb edilenle edilenin; a^ikla masukun; iti-

kad edenle edilenin tek sey oldugunu bilen icin ma-
na sudur:

- Aslinda, irfan sahibi itikadin tek oldugunu bi-

lince; kendisini ozel bir itikada baglamaz.

Ostteki manalara lsik tutan bir hikaye soyle an-

iatildi:
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Ozun Ozu (Liibbul-Lubb)

- Birka^ ama bir yerde otururlar. Aralannda bir

konusma ge^er:

- Biz, fili gorebilir miyiz?

Derler. Sonra, fil ^obam bunlan ahr, filin yanwa

gdturur. Hcrbiri fiiin bir yanini bulur; tutar. Kimi,

kuiagma; kimi, ayagma; kimi, kamina; kimi, hortu-

muna yapi§ir.

Fili boylece bilip gegtikten sonra, kavgaya bas-

larlar.

Filin ayagina yapi§an, direk gibi oldugunu, soy-

ler. Kuiagma yapisan, sofra bczine; kamina yapisan

da kiipe benzetir.

Hasih hangi organa yapishlarsa, onu bilditer, iti-

kadlan oyle oldu.

lste taklid suretiyle itikad sahibi olanlann hali

budur. Muayyen birseye saplanip kabrlar. O olgulu

hakte mahpus olup dururlar.

Bir §iir:

Belli 6l<^ide kim kalirsa bugOn mahpus;

Topraga serildikte tiimden olur meyus..

Ne olursa oisun; irfan sahibi, kendini muayyen

bir itikada kaptirmaz. Cunku o, kendi zatina ariftir.
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Kendini Bilmek

Bunu yukanda da anlatmis bulunuyoruz; bahis a^ii-

digi igin yine tekrar ertik.

Irfan sahibinin; kendi hakikatina da arif olmasi,

yani: Kendi gergegini anlamasi, dzunii bilmesi icin,

saygi tie dinlemesi icap eden bes seye ihtiyaci var-

dir. irfan sahibinin ermesi igin bunlann bilinmesi,

bir zarurettir. Bu sebeple onlan sirasi ile ahyoruz;

onlara:

- Hazarat-i Hamse..

Derter.
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HAZARAT-I HAMSE
(Be? Makam)

§unun bilinmesi gerekir ki, Allah-u Tealamn za-

tina ve sifatma bir son olmadigi gibi, alemlerin dahi,

sonu yoktur. Zira alemler, isim ve sifatlarin zuhur

yeridir. Zuhur eden, sonsuz olduguna gore, zuhur

yerlerinin de sonsuz olmasi gerekir.

- "O her an, bir san ahr." (55/29)

Ayet-i kerimesindeki mana icabi, Hakkin tecelli-

sine son yoktur.

Yuce Hakkin kudreti, tam, mukemrnel haldedir

Bu yiizden, bir kula bir tecelliyi iki defa eylemez. O,

daima, yeni yeni tecelli eder. Ve ayni tecelli sjmdiye

kadar, iki kula olmadigi gibi; bundan sonra da ol-

maz.

Onun kudreti yuce; sani buyuk ve ondan baska

Uah yoktur.
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Ozun Ozii (Lubb ul-Lubb)

Hakkin tecellisi igin son bir nokta, tecelli yerleri

iginde de bir bitis olmamakla beraber; derler ki:

- Biitun olarak on sekiz; parga olarak da, on se-

kiz bin alem var.

Bu gorusjerini, ibn-i Abbas Hazretlerinden riva-

yet edilen su Hadis-i Serife istinat ettirirler; Allah

ondan razi olsun:

- "Allah-ii Tealanin on sekiz bin alemi var; si-

zin su dunyaniz o alemin ancak bin sayihr."

Bu alemlerin ciimlesi anlatacagirniz:

- Hazarat-i Hamse.

Tabir edilen, bes bolumde toplamr.

/

GAYB-I MUTLAK
Bu makama:

- Mutlak gayb, lahut alemi, hicbir ol^uye, sekle

sigmayan -Lataayyiin- alemi, itlak alemi, mutlak

ama, yalniz vucut, mutlak varlik, sirf zat, umm ul-ki-

tap, mutlak beyan, engin bir nokta ve Gayblerin

Gaybi.

.

Derler. Nitekim, Kur'an-i Kerim'de buyuruldu:
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Hazarat-i Hamsc (Be$ Makam)

- "Gayb'in anahtarlan onun katinda olup onlan

ancakobilir." (6/59)

Yukanda zikredilen isimler, yalniz bir mertebe-

nin adidm Dolayisiyle Yuce Hak bu makamda tarn

bir izzct ve herseye karsi istigna ile amhr. Ashnda bu

makama: isim, sekil, sifat ve sifatlanan sozleri yara-

maz; ama, maksadi anlatabilmek ign, bazi tabirleri

kullanmak icap ediyor. Zira, bu makamda Zat-i M-
hf, her seyden tenzih edilir. Cunku henuz esma ve

sifat dairesine tenezzul etmemistir. Butun isimler,

Yuce Hakktn zahnda yokluga gomulmus ve istihlak

haline gecmistir.

Sunacagimiz ayet-i kerimeler, bu manayi anlatir:

- "Gercekten Allah 'in alemlere ihtiyaci yoktur."

(3/97)

- "insan uzerinden bir zaman gecmedi mi ki; o

devirde insan, anilan sey hie; degildi." (76/1)

- "Rabbin noksan sifatlardan munezzehtir; vas-

fini ettikleri herseye karst bir izzete sahiptir."

(37/180)

Gelelim Hadis-i $eriflere:

- "Allah-u Teala oyle bir halde idi ki. onunla be-

raber olan sey yoktu."
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dzun 6zu (Lubb'ul-Lubb)

- "Gizli bir hazine idim..."

Bu ayet ve hadislerdeki cumleler, anlattigimiz

makamm planini cizer.

Ne olursa olsun; Yuce Hakkin zatina arif, yani:

Anlayis sahibi olana degisen bir sey yoktur. Ewel
zaman ne idiyse, simdi de oyledir.

Hazret-i Ali (k.v.):

- "Allah-u Teala, 6yle bir halde idi ki, onunla
beraber olan sey yoktu."

Hadis-i $erifi isitince:

- §u anda dahi oyledir.

Dedi. Hazret, zikri gecen Hadis-i $erifi adeta

tasdik eder gibi konusmus ve Hadis-i $erifin bir bas-

ka yuzunu aciklamis ve serhini yapmisttr; Allah on-

dan razi oisun.

//

ALEM-I CEBERUT
Bu makama:

- Ceberut alemi, birinci taayytin, birinci tecelli,

ilk cevher, Hakikat-i Muhammediye, izafi ruh, kuili

ruh. muzaf olan gayb ve kitab-ul-mubin..

48



Hazarat-i Hamse (Be? Makam)

Derler. Umm'ul-kitapta, her§ey toplu goruldugu
halde, kitab'ul-mubinde tafsilata gecilir. UmrrTul-ki-

tap, zattir. Bu makama:

- Isimler alemi, ayan-i sabitc, mahiyet alemi ve

bOyiik berzah.

Dahi, derler. Bunlann hepsi birinci mertebenin
ismidir. Ama hepsi birer itibarla soylenir; ehli icin

gizli sayilmaz.

///

Alem i melekut
Burasi meiekut alemidir.

- Misal alemi, hayal alemi, birincilik, ikinci taay-

yun, ikinci tecelli, sidre-i munteha, emir alemi, ku-

cuk berzah ve tafsil alemi..

Dedikleri dahi vakidir.

Ozetle su mana dahi verilebilir:

- Ruhlara nefislere has olan gizli alem..

iv

SUHUD-U MUTLAK
Buraya:
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Oziin Ozu (Lubb ul-Uibb)

- §ahadet alemi, miilk alemi, nasut alemi, halk

alemi, his alemi, unsurlar alcmi, felekler ve yildizlar

ve mevalid alemi.

Derler. Bunlardan murad, madenler, bitkiler ve

hayvanattir. Ar§-i azimi de bu makamdan sayarlar.

Cisimler aleminin hepsini bu makam kusatir.

Bunlar, sehadet alemine ait tabirlerdir. Bu alem-

lerin disinda kalanlar cumlesine:

- Gayb alcmi, emir alcmi.

Olarak, iki isim verildigi dc olur. Aynca:

- Gayb ve sehadet

.

Tabiri kullarurlar ve:

-Diinyaisj, ahiretisi..

Olarak da anlatilabilir,

*

Asagida anlatilacak olan, dort alem, dort derya

mesabesindedir. Onlar §udur: Miilk, melekOt, cebe-

rut vc lahut alemi.. Bu dort derya, ezeli ve ebedT

oiup ewcli ve ahiri yoktur.

Soze, isin basindan basjayahm. O, zat deryasi-

dir; buna:
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Hazarat-t Hamse (Re$ Makam)

- Lahut..

Tabiri kullanilir.

- "Gizli bir hazine idim; bilinmemi istedim.."

Diisturuna gore; Zat-i tlahi co^arak, ceberut ale-

mini zuhura getirdi; buna:

- izafi ruh..

Dahi denir. Alem-i ceberut co^unca da, meieku-

tu zuhura getirdi. Melekut aleminin co^masiyle miilk

zuhur etti. Burada co§madan kasd, zat! meyildir ve

o zatm iktizasidir. Bu antatilan i§ler, goz agip kapa-

yacak kadar az bir zaman icinde olur; belki daha da

tez olur. §u ayet-i kerime bu manayi daha gtizel an-

latir:

- "I^lerimizin olu§u, bir gSz i§areti kadar az bir

zamandadir; belki daha kisa bir zamanda.' (16/77)

Bu bir emir i§idir. Buna:

- Ol emri..

Denir. Kainata, goz i§areti am gibi, az zamanda:

-OL.

Dedi; o anda her$ey oldu.

*

* *



Oziin Ozu (Lubbiil-Lubb)

Olan islerin hi<; biri, yoktan zuhura gelmedi.

Hepsi bir zafi inkiiaptan ibarettir.

- Yoktan oldu:

Demeden kasd:

- Zati, zatinda sakli iken, istegi ile agiga gikti.

Demektir. Zira ne var yok olabilir; ne de yok

var olabilir. Zat deryasinda meydana gelen inkilap

sayesinde alemler zuhur etti.

Mesela: Denizleri dusunelim; birinin akittigi su

ile ikinci, ondan akanla, uguncu sonrasi da, dordun-

cu olur; boylece ddrt derya zuhur eder.

Hava, suya; su da soguga nasil inkilap ederse,

bu haller boylece olup gider.

Bu anlatilanlar bir nurdur. Her inkilabinda bir

yeni sekil olur. Arifler kannda oncesi ne idiyse, su

anda yine oyle...

Anlatilan alemlerin cumlesi, bir nur denizidir;

daima dalgalanir ve yeni, yeni tecelliler olur.

- "O her an bir san ahr." (55/29)

Dusturuna gore, o ilahi dalga zattan gelir; yine

zata gider. §u cumledeki mana da onemlidir:

- Hersey ondan geldi; yine ona gider.
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Hazarat-i Hamse (Be? Makam)

Bundan ba§ka:

- i§lerin hepsi ona doner." (11/123)

- "Allah, yerin ve semaiann nurudur." (24/35)

Ayet-i kerimelerindeki mana, maksadi anlatmak

i<;in kafi gelir.

Bir §iir:

Cumle alem zatmi§;

Hikmet Deryasiymif;

Hakka vuslat imi§; Allah war, Hah yok.

.

Bir ba§ka §iir:

Mutlak varhk, denizinde gikmca dalga;

Gizli agik:

- Hak ben..

Sirnni soyler halka.

*

* *

I$te bu dcnizin dalgasina:

- Masiva.

53



Oziin Ozu (Liibb'ul-Lubb)

Denir. Derya icjn de:

- EzelT ve ebed! varhk..

Denilmis/, dalgaiar icin de:

- Sonradan zuhura gelen hadiseler.

Adi verilmi§.

.

Ewel ahir varlik, Yuce Hakkmdir. Var goriinen

masiva ise, mutlak olan varhkta sayilir. Butiin mev-

cut seyler, mutlak zattan zuhura gclir. O varliga can

olan tecelli bir an kesilse, o anda hepsi yokluga go-

muiur.

V

INSAN-I KAMiL^ 1 )

Burada lnsan-i Kamil anlatilacaktir. Anlatilan

hazarat ve alemlerin hepsini bu insan kapsar ve

benliginde toplar. tnsan-i Kami/, birlestirici mertebe-

ye sahiptir; ism-i Azam makamindadir. ism-i Azam
nasil butiin isimleri oziinde toplar ise, fasan-i Kami!

de onun gibi, mulk, melekut, ceberut ve lahut alem-

lerini toplar. Zahirde olsun, batinda olsun, lnsan-i

KamiF'm kusatmadigi hicbir makam yoktur. Zatt

olan bir sirayetle
,
hepsinde hukmunu gecirir ve

(1) INSAN-I KAMIL, uzerine 55. sayfada biraz daha bilgi

veriimi§tir.
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Hazarat-i Hamse (Be$ Makam)

hangj sey olursa olsun; onda ayniyle zuhur eder. Ni-

tekim, Hazret-i AH soyle soyledi:

Sen kendini sandm bir parga, kuguk;

Halbukisende hlem war, en buyiik.

Yani, sen kendini ufak bir §ey sanirsm; halbuki

sende en biiyuk alem sakli ve gizlL Bir murside gi-

der oziine kar§i anlayis ahrsan herseyi sende ve seni

herseyde var gorur; yakinen bilirsin.

tnsan-i Kamifm buyukiugunu, ustuniugunu sbyle

tasawur edebilirsin: On sekiz bin alem; bir havan

icinde dogulse, hamur haline geise, terkibi lnsan-i

Kami! olur. Bu insan; on sekiz bin alemi, on sekiz

bin gozle seyreder. Her aleme, o aleme has olan bir

gozle bakar. Duygular alemini, duygu goziiyle; akilla

seziienleri akil gozuyle, manalan da kalb goziiyie

seyreder. Obvirlerini de buna kiyas et. Duygu (mad-

de) gozuyle, manalan seyredeceklerini sanan gafil-

ler, sadece bir umit icinde erir; bu, ehline malum-

dur.

Bir siir:

Yuru, bir goz bul gare eyle;

Bu kez, ondan ona nazar eyle.

Gayb alemini, seyredebilmek icin, Hakkant bir

goz gerek.
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Oziin Qzii (Liibb iil-Lubb)

Alemleri; on seki2 bin olarak hesap edenler ign
temel $udun Kulli akil, kiilli nefis -bunlara levh ve
kaklem de denir- ar?

; kursi yedi kat sema, dort tabi-

at unsuru ve 0$ mevalid; bunlar butun olarak on se-
kiz eder. Teferruat itibariyle de, on sekiz bin olur.

Bir cok buyukler boyle der. Gergek durumda esas
olan ise; alemlerin, sayiya gelmeyecegidir.

56



FAYDALI BILGILER

Konumuza dair birkac. faydah bilgi verelim. §oy-
leki:

Yeryuzunde bulunan cumle yaratilmislar, sularda

olanlann ancak onda biri sayilir.

Yerde ve sularda yasayanlar bir arada sayilsa,

havadakilerin ancak onda biri olabilir.

Yerde, sularda, havada bulunan varhklar bir ara-

da sayilsa, birinci kat gokte yasayan meleklerin an-
cak onda birini teskil eder.

Yerde, sularda, havada ve birinci kat gokte yara-

tilmislar toplansa; ikinci kat gokte olanlann onda bi-

rini tutabilir. Bu kiyas yedinci kat goge kadar ayni

sekilde devam eder.

Ve yedi kat yer derinliginde, yedi kat gokte ya-
sayan melekler ve mahlukat ancak Kursfde olan

57



Ozun Ozu (Lubb'til-Lubb)

meleklerin onda bir sayisini tutar. Bir ayet-i kerime-

de soyle buyurulur:

- "Onun Kursfsi yeri gSkleri i$ine aldi."

(2/255)

Kursfde, yedi kat yerde, yedi kat gokte ve de-

nizlerde bulunanlar, arsm bir kosesine sigman me-
leklerin onda biridir.

Ve bu sayilanlann cumlesi, Muheymin melaike-

nin onda biri olabilir.

Muheymin melaike; yaratildigi gunden bu yana,

Hak cemalinin ho§lugunu seyirden biran bile aynl-

mami§, o cemalin seyrinde hayran olmuslardir. Ne
kendilerini bilirler, ne de baskalanm. Henuz alemle-

rin yarahldigindan ve Adem peygamberin yaratildi-

gindan haberleri yoktur. iblisin varligim da bilmez-

ler; bunlardan asla haberdar degillerdir.

RUH ADLI MELEK
Sonra Yuce Hakkin ulu bir melegi vardir; basin-

da hesapsiz sac bulunur. Ona nisbetle anlatilan me-
lekler, ars. fers; bir insanin eline veya sacmin teline

takilan inci gibidir.
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Faydalt Bilgiler

Eger Hak Teala, ona bir emir verseydi, cumle

varligi bir lokmada yutar ve bogazmdan zerre kadar

bir sey gectigini bilmezdi; bunun adi sudur: /?uh...

INSAN-I KAMIL
Iste bahsi gecen cumle seyler, meiek ve feiek

tnsan-i Kami/in kalbine konsa orada zerre kadar

dahi tarti degmez. Hazret-i Beyazid, bu makama va-

nnca soyle anlatmistin

- Ars ve ondakiler, milyon kere buytise ve arifin

kalbinde bir koseye konsa; orada bir seyin varhgim

duymaz.

O gonul ki, yerlere ve gokiere, arsa ve kursiye

sigmayan, Yiice Hakkin azamet ve celalinin, cumle

zat ve sifatinin tecelli yeri olmustur; ona bu kadar

buyukluk cok mudur?. Bunu, su Kudsi Hadis de te-

yid eder:

- "Goklerime, yerlerime sigamam, lakin mumin

kulumun kalbine siganm."

Burada muminden murad, insan-i KBmtf dir.

Kalbe sigmaktan murad ise, o kalbin Hak cemale

ayna olmasidir. iste su Hadis-i §erif ounu anlatir:

- "Mumin, muminin aynasidir."
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Ozun Ozu (Lubb ui-Lubb)

Birinci muminden, Insan-i Kami!; ikincisinden
de, Yuce Hakkin zati kasd edilir. Aq:ik manasi:

- insan-i Kamil Hakkin aynasidir.

Cumlesi olur.

Biiyuk miirsid Muhiddin-i Arabi, Fusus'unda
kalb azametini haber verirken; Bayezid Hz. nin be-
yanina da deginmis, soyle demistir:

- Onun agikladigi mana, arifin, cisimlere nisbet-
le buyukJugQdur. Burada ben de soyle derim:

$u sonu oimadigi aniatilan varlik igin; kendisini
yaradana bakarak bir son bulunur.

isbu haJi ile aniatilan varlik, tnsan-i Kamit'm kal-
bine konmus olsaydi, onun agirhgini duymazdi.

Hazretin anlathgi azamet, sayi ve hesaba gel-
meyecegi gibi; vehim ve kiyasa sigar cinsten de de-
gildir. O, zevke dayanir. Allah-u Teala o zevkleri
cumlemize nasip eyleye... Hu!.

Hazret-i Bayezid, bu makamda su siiri soylemis-
tir:

Sevgiyi, kadeh, kadeh aldim;

Ne sarap bitti; ne ben kandim.

,

Bu makamda aniatilan sevgi, aynen sevilendir.
Bu siiriyle Hazret, kalb mertebesinden haber vermis
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Faydah Bitgiler

ve onun genisHgini anlatmi§tir; ki bu, ehline malum-

dur. Tefsir gerekirse, soyle denir:

- Kalb aynam, ezeli ve ebedf sevgilinin tecelli ve

feyizlerine mazhar oldu. ilaht feyizler, birbirini takip

ederek inip gelmekte ve kalbim onu kabu! etmekte-

dir. Ne sevgi bitti, ne de kalbimin kabulu tiikendi;

tukenecek gibi de degiL

Bunlan anlatmaktan gaye, Insan-i KamiF'm aza-

metini ve mertebesini agiklamaktir, dolayisiyle Yiice

Hakkin yuceliginL.

Bir §iir:

insan, keyfiyetini, bilemedikten soma;

Nasil ezel sahibi Cebbar Allah a vara!.

Ciimle aga^lar kalem, denizler, murekkep, in-

sanlar, bu gozle goremedigimiz melekler, cinler de

katip olsa, Insan-i KamiFm hallerini anlatip bitire-

mezler. Zamanlan, diinya kurulu^undan, kiyamete

kadar uzasa: bu fashn yuzundeki ince zan dahi ata-

mazlar.

Bu fasla isaret olarak; §u ayet-i kerimeyi zikre-

delim:

- "Soyle; denizler murekkep, agaclar kalem ol-

sa, Rabbimin kelami bitmeden tukenir; bir misli da-

ha gelse, yine tukenir." (18/109)
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dziifi Ozu (Lubb'ul-Liibb)

Insan-i KamiFin bir adi (Elif-Lam-Mim) dir. Nite-

kim, Kuran-i Kerim'in basmda.

- "Elif-Lam-Mim su kitap var ya, onda siiphe

yoktur." (2/1)

Buyurulur. Bir hadisi serifte:

- "insan ve Kur an ikizdir."

Buyurulur. Burada insandan murad, Insan-i Ka-
miFdir. Burada ikizden kasd, ayni batinda dogan
ikiz kardes manasina gelir.

Hasih..

Yukandan b€ri ne anlatildiysa, hepsi birbirinin

aynasidir. Lahut'un aynasi ceberut; ceberGtun ayna-

si melekQt; melekOtun aynasi mufktur. Bunlann
hepsine ayna, Insan-i K&miFd\r. Insan-i Kami!, Al-

lah-u Teala'nin halifesidir. Ve kcndini gdsteren bir

aynadir. Ilahi varhgi, kainati gdsteren bir aynadir.

Insan-i KamiFin oziinde olmayan hi^bir mertebe
yoktur.

* *

Elde olmayan sebeplerle soz uzadi; sadede ge!e-

lim. Esas mevzu, Muhiddin-i Arabi'nin su cUmlesi

uzerineydi:
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Faydali BOgiler

- irfan sahibi, eger kendi 6zundeki gergegi anla-

saydi; belli bir itikada baglanip kalmazdi.

insanin anlatilan hale gelmesi, tnsan-i Kamil ol-

masi sayihr. Buraya kadar saydigimiz §eyler tnsan-i

Kami? in binde bir vasfini te§kil eder. Insan bu mer-

tebeyi bulduktan sonra, mutlak surette Hakkin te-

celligahi olur; ki, o hangi yonden kendisine tecelli

ederse, kabulienir. Bu mertebeyi bulana:

- Insan-i Kamil..

Denir. Hak Teala, bu mertebeye ermeyi cumle-

mize ihsan eylesin. Amin!. HQ!.

*

* *

Ey karde§, insafla dii§un. Hak bize buyuk istidat

vermi§. Biz ise, bunu bo§a gideriyoruz; layik mi?.

- "Onlar, hayvan siiruleri gibklir; belki daha §a§-

kin." (7/179)

Ayet-i kerimesi ile anlatilan zumrenin derecesi-

ne kendimizi indiriyoruz: Bize hayif oluyor; bize ya-

zik oluyor.

Insan-i K&mil olmak kolay degil; ancak kamil bir

zati bulup elini tutmakla, ona hizmet etmekle kabil

olur.
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Ozun Ozu (Lubbul-Lubb)

Yuce Hak o istidadi herkese vermi§tir; ama, in-

san kendini alt dereceye du§urur
; istidadim yitirir.

Kendini bir kamii mur§ide teslim et Sen dahi
bir insan ol.

Asi! kemal, insanhgi belli bir itikada bagli bilme-

mektir. Ama sanilmaya ki: Insan-i KSmil mezhepsiz
ve itikadsiz bir ki§idir. Zira, onun mezhebi ve itikadt

ilahi dilekte ve ilahi emrin varhgindadir. Onlann ina-

m§i, mecazi mezhep ve itikad degildir. Hak erenle-

rinden bazisina:

- Hangi mezheptensin?

Denince:

- Huda mezhebindenim.

Derlerdi.

Bir §iir:

Butun mezhepJer kaydindan beri ol;

Turn yolculann ba$ta gideni ol.

*
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Faydali Bilgiler

Bazi biiyiiklere §6yle sordular:

- Anlatildigina gore, irfan sahibi ozel bir inanisa

bagh kalmaz; lakin halka uyar bir §ekilde a$iga 91-

kar. gunku:

- insanlara, akil erdirecekleri kadar konusu-

nuz."

Buyurulmushir. Eger kalbindekini aciga vurursa,

onu hcmen oldururler.

Durum boyle olunca, o irfan sahibi, munafik ol-

maz mi?

Cevap su oldu:

- Olmaz. Zira munafik ona denir ki, gizli bir iti-

kada sahip olur; bu itikadinin aksine amel izhar

eder. Yaptiginin yersiz oldugunu kendisi de bilir.

Arif odur ki, hem izhar ettigi itikat Hak olur; hem
de icinde olan itikada disi zit goriinur; ama degildir.

irfan sahibinin cercevesi genistir. Onda iki zit dahi

bidesjr; bu zitlar zahirdekilere gore olsa dahi, ona

gore zit olmaz. En iyi bilen Allah'tir.
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MANEVi YOLCULUKLAR
(Seferle* Fasli)

$imdi, bilinmesi gereken bir sey var. O da; irfan

sahibinin baslangicini ve ddnu$ yerini anlayip nere-

den gelip ve nereye gittigini bilmesidir.. Bu da asa-

gida anlatilacak uc sefere, yani: Yolculuga baghdir.

Doiayisiyle o seferleri, yani: Yolculuklan anlataca-

giz. Buradaki sefer:

- Insanin manevT yolculugu..

Demektir. Bu yolculugun onu sonu yoktur; an-
cak sectigimiz bu u$ sefer hepsini toplami§tir. Insan

bu ug seferi, bitirmedikten sonra nefsini anlayamaz
ve Yaradanina karsi irfan duygusunu bulamaz. Ne
kendisi olgunlasir; ne de baskasina onder olabilir.

* *
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Oziin Ozu (Lubb'iil-Lubb)

/

SEFER-YOLCULUK
Bilinsin ki, her sahsin, zat-i ilahide bir gercek

yeri var. O gercegin, Hak Teala su duygu ve seha-

det alemine gelmesini ve zuhurunu dilese, ilk seklini

akl-i kiilde cizer; ki orasi ilahi aynadir. Ve Allah-u

Teaia'nin bilgi alemidir. O sekil; Hakkm diledigi ka-

dar orada kahr; sonra kiilli nefsi, sonra ars ve kursi-

yi asar; gokleri, tabaka tabaka gecer, ates kiiresine

iner. Sonra havayi, suyu gecer topraga duser. Bun-

dan sonra, madenlere, bitkilere, meleklere, insanla-

ra ve cinlere ugrar.

insan mertebesine gelinceye kadar hayli vartalar

atlatir. Her mertebede hayli gu^liikle karsilasir. Gah,

yukselir; gah, alcahr. Diise kalka gelip insanda yer-

lesince, yanm daire, tamam olur; ki, buna:

- Esfel-i safilin.

Tabir edilir. Sonra burasi, akl-i kull, ala-i iltiyyin

mertebesidir.

Anlatilan isin basi su ayet-i kerime ile tesbit edil-

mistir:

- "Biz insani, yaratihsin butiin guzelligine sahip

olarak yarattik; sonra, esfel-i safiline indirdik."

(93/4-5)
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Manevi Yolculuklar

Anlatilan bu mertebelerin hepsi; insanlik merte-

besine vanncaya kadar birinci seferi te§kil eder.

Eger insan, geldigi ve donecegi yen anlamadan

bu yolculuga katilir, sadece seyir ve sulukla me§gul

olur, yalniz ba^langic noktasini bulursa cem alemini

bulmaktan uzak kahr, aynhkta sayilir. Buna i^aret

olarak:

- Cem alemini bulmadan aynlik, §irktir.

Diye anlatildi. §u ayet-i kerimede buyurulan:

- 'Onlar, hayvan suruleri gibidir; belki daha §a§-

kin..
M
(7/179)

Zumreye dahil olup oyle ha§r'olur.

*

* *

//

SEFER-YOLCULUK
Bunun icin:

- Mu^ahede ve terbiye seferi..

Tabir edilir. Bu ikinci seferde, bir kamil rniirside

yaptsip, akH kiille ucmak ve manevi bir yolculuga

girmek gerek.. ki buna:
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Oziin Ozii (Lubbul-Lubb)

- HakikaH Muhammediye.

Dahi denir. Pirlerin himmeti ve gayreti ile buna

ulasmak gerek.. Bu, ozel bir vuslattir.

- Ancak ger^ek durumu ile insan; oyalayici sey~

lerden hirer birer gecerken, kendi mertebesine ge-

linceye kadar, ugradigi her seyden bir renk almisti.

Her birinden yaramaz bir sifat takinmisti. Bu yiiz-

den:

- "Onlar hayvan suruleri gibidir; belki daha sas-

kin..
w
(7/179)

Ayet-i kerimesi ile anlatilan ziimreye kansmisti.

Iste mursid-i kamile erince, o yaramaz ahlak ve

yaramaz huylann hepsini bir yana atti. ilk hali ne

idiyse, yine oyle oldu. Esasen bu sekilde pak ve te-

miz olmadiktan sonra, kiilli akla varmak kolay ol-

maz.

Bir saiik dusunelim, kulli akli bulmadiktan sonra,

Hak ehli katinda yetiskin degildir. Yetiskin olmak
icm, daha yolda iken kullT akla erismek gerek. Iste

vel mertebesi bu makamdir.

Bir sitr:

Deiile erenler, ergin olurlar;

Delili olmayanlar girkin olurlar. .
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Manevi YolcuKuklar

Salik, Kulii akh bulunca erler mertebesine eri§ir.

Buna:

- Hakikat-i Muhammediye.

Denir.

- "Allah, ilk once aklimi yaratti."

Buyurulan Hadis-i $erif cumlesindeki mana bu-

dur. Salik yine bu makamda, renksiz olur ve vahdet

bulur.

Bu manada glizel bir stir:

Renksiz, rengi de esir eder;

Musa, Musa tie cenk eder..

Renge girmesen hos yol bulur;

Musa-Rravun hep dost olur..

*

Bu makamda salikin akil, akii butunlugunu bu-

iur. Nefsi, kulii nefsc gecer. Ruhu mukaddes ruh

olur.

Bu makama:

- Aynliktan sonra birlesme..
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Oziin Ozu (Lubb'iil-Lubb)

Derler. Burasi Hakka meczub olanlann maka-

midir. Hayret, heyhat, vehim ve akil burada olur.

Bircoklan bu makamda sapitir. Nitekim, bu mana-

da:

- Aynhk olmadan biriigi aramak sapikhk olur.

Denilmi^tir.

Hak yolcusu bu makamda kalir, ileri gecemezse

bir baskasini kemale erdirmeye, irsad etmeye nail

olamaz.

Haddizatinda bu makam son dcrece tatli bir ma-

kamdir; Hakta ve Hakla yolculuk mertebesidir.

Cunkii, Hak yolcusu salik, burada varhk zerresi-

ni ummana atip dagilmishr. Artik ne kendinden, ne

de alemden haberi vardir; ne de ba^kasmdan..

Bundan sonra herhangi bir seyden zuhd yolu ile ka-

ginamaz. $er'i emirlerle herhangi bir kayda gire-

mez. Ama, bu makami da birakip gecmek gerek.

Allahnn yardimi ile bu makamda Hakla yok olma

halini bulup sonra da onunla beka alemine ermek

gerektir.

*
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Manevi Yolculuklar

///

SEFER-YOLCULUK
Bu yolculuk Hak'tan basjar, ayni zamanda

Hak'la beka makarruchr. Yani, Hak'tan halka yolcu-

luktur. Birlik alemini bulduktan sonra, aynhk haline

gecistir. Acikgasi: Bu yolun yolcusu, irsad i$in
f
ma-

nevi bir inisle, beseriyet kisvesine burunup bulundu-

gu makamdan halk arasina kansir. Nitekim pey-

gamberimiz:

- "Ben de sizin gibi beserim."

Buyurdu. Bu makamda yemek, iqmek, uyumak,

nikahla kadin ahp evlenmek vardir; ama hi^birinde

ifrat veya iefrit olmaz, tarn itidal ve istikamet vardir.

Bir sun

Ne ifrat, ne tefrit ola nda;

Dogru yol odur bu meyanda..

*

. Bu mertebeye eren, iffet ve istikamet sahibi

olur. Dim hukumlere zahiren de baghdir; onlara ta-

mamen uyar. Ancak farz ibadetler disinda, bazi ge-

sitli ibadetlere baglanip durmaz. Hem kesret ale-

minde hem de vahdet aleminde daimi salat icinde
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Ozun Ozti (Lubb'ul-Liibb)

bulunur. D\§ alemi, halka yana§ik; ic alemi ise, Hak-
ka yapisikhr. Bu zati anlamak, halk icin hayli guc-

tur. Zira bu halk, zahirde kimin ibadeti coksa, zahiri

ziihdu V€ takvasi coksa onu kamil bilir. Halbuki ka-

mil insanin olgunlugu, bu zahirdeki duygu gozu ile

goriinmez. Onu gormek icin Hakka ula§mi§ goz ge-

rek.

Hasili: Kamil olani, yine kemale eren goriir ve

bilir.

Bu daire, cem aleminden sonra hasil olan fark

dairesidir. Hazret-i Ali {k.v.) soyle anlatti:

- Cem alemi olmadan fark, sirk; cem alemi so
nunda fark olmazsa zindiklik; cem'i, fark'i bir bul-

mak da tevhkl sayihr. 0)

Bu uc makam, anlatmak istedigimiz seyin ma-
nasidir. Aynca aynntilara girmeye gerek yok..

Kami! zatin bu fark makamina ini§i terakki sayi-

hr. Bu makama gelince, nefsine arif olur; acikcasi:

Kendini bilir. Esas varhga bagh oldugu icjn, herhan-

(1) Hz. Ali (k.v.) bu cumlesi ile kanaatmnizca §oylc demek
istiyor.

~ Birlik alemini bulup higlik haline ermeden, varhk iddiasi

ilc ir§ad yoiunu tutmak §irktir. Bu aleme ini$i kabul etmeyip
hiplik aleminde kalmayi arzu, zindiklik: higiik ile varligt birle§-

tirmek tevhid o!ur. (Sadele§tiren)
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gi hususi bir itikada bagli olmaz. En iyisini Allah bi-

lir.

Hal boyle olmasina ragmen, Hz. $eyhin anlatti-

gi gibi, hi^ kimseyi; besledigi itikad dolayisi ile sor-

guya gekmez, kan§maz, inkar da etmez. Qunkii,

cumie inam§i benligine sindirmi§tir. Agikgasi, irfan

sahibi, toplayici bir gozeyi anladi, bu ylizden topla-

yici hakikatm, her itikad bolumunde bir yuzti vardir,

zira mutlak bir goze dedikleri o ariftir. Kayitli bir yo-

nii bulunmayan, higbir mutlak yoktur. Bu sebeple,

her neye ibadet edilse, mutlak o yuze gikar. Bu du-

rumu, itikad sahibi ve ibadet eden bilse de, bilmese

de boyledir.

?eyh Iraki §6yle der:

- Hak Teala cumie e§yayi, zatinin ayni kildh

Hikmeti ise
?
kendinden gaynna ibadet olunmaya,

ba^kasi sevilmeye.. Ilahi gayret (kiskanchk) bunu ge-

reklirdi.

Bir §iir:

Gayreti, yabanci komadi Hakkin;

$uphesiz o. ayni oidu e$yanm..

Bir ba$ka §tir:

Hak diledi ki, e$yayi yarata;
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Ozunden gayn komadi arada.

Bu alemde tapanlar ona tapa,

Ki, her yiizde goriinen o, halk kapa.

Ki, insan iyi huyla kapabilir;

Ve dar gonuller onunla yapihr..

*

Yukanda arz edilen hususlar, §u Ayet-i Kerime-

nin bilinen mealidir.

- "Rabbin hiikmli §u ki; kendisinden gaynsina

kulluk etmeyesiniz/' (17/23)

Daha a^ik manasi ile ifade edilen mana §udur:

- Ey Peygamber, Rabbin takdir ve hukmii §u ki:

Sevgide, ovmede, senada ondan ba§kasini bilmeye-

sin, gormeyesin ve kul olmayasin. Zaten, ondan
ba§kasina ibadet, miimkun degildir. Hatta puta ta-

panin tapi§i bile sonu^ta Hakka vanr; giinku onun
varhgi da Hakkmdir. Bunu anlamak icin cumle var-

lik, Hakkin oldugunu anlamak ve bilmek gerekir;

soziimuz onlara aynadir.

I§te irfan sahibi, bu manayi anladiktan sonra, ne

muayyen bir itikada sahip olur; ne de diger kimsele-

tin itikadina sata§ir, inkar eder. Zira: Cumleyi bir
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emir zincirine bagh gordii; kendisinin de, emir ve

iradeden ba§ka bir §ey olmadigini anladi. Mevcut,

yalniz o.. Yine o irfan sahibi, herkesi mazhar oldu-

gu isim tecellisi cihetiyle itikad ve edeplerini yerli

yerinde gordu.

Bir §iir:

Bir zerrecik yerinden kayip oynasa;

Alem harap oiurdu, ba§tan ayaga..

*

Irfan sahibine:

- "Her ne yana donerseniz, Hakkm (tecelli) ytt-

zuoyandadir." (3/115)

Ayet-i kerimesinin manasi zahir olur.

Yani, zahirde ve batinda cephenizi nereye cevi-

rirseniz, orada Hakka cikan bir yol vardir. Gergek-

te:

- "O, her an, bir §an alir." (55/22)

Kaidesine gore, makamlar ve mertebeler de bu-

lunur.

Her makamda bir turlu, her mertebede bir ba§-

ka yuz gosterir. Her yiizde bir ba§ka turlu guzellik,

her giizellikte bir ba§ka a§k, her a?kta bir turlu gam-
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ze, her gamzede bir turlu isve, her i§vede bir turlu

cilve, her cilvede bir turlu naz, her yerde de bir turlu

basjama sekli vardir. Bu yiizden a§ka muptela olup

inleyen zatlar cesrtli hallere du§erler. Gah, kabz ve

celal sifatina mazhar olurlar. Gah, bast ve cemal si-

fati tecellisinin mazhan olur; zevk ahr, zevke dalar,

safa bulurlar. Gah naza, gah niyaza kapilirlar. Bu si-

fatlar, a§ikin nazannda turlu turlu haller ahr; fakat o

asjk, hicbirini itmez. Hal boyle olunca, arif kendini

nasil muayyen bir itikada kaptirsin; gitsin.

A§ikin sevdigi mahbup, hangi sifati takinsa,

hangi libasa burtinse ve her ne §ekilde tecelli etse,

katiyet gaflete du^mez ve tek yuziine baglanmaz.

Aynca her yiizden onun guzelligini gordugii gibi,

tek yuze baglanip kalanlan da mazur gortir. Dairesi

genistir. Itikad fashnda, tek yuze baglanip kalmanin

da ilahi §uunattan biri oldugunu bilir ve ilahi isimler-

den birinin geregi oldugunu kabul eder. Nitekim iz-

zet sahibi Yuce Hak bu ayetinde soyle buyurdu:

- "Yeryiizunde hie bir canh yoktur ki, Hak onun

nasiyesinden tutmus, olmasin; kesin olarak bilinsin

ki, Rabbim sirat-i mustakim uzeredir." (12/6)

Bu ayet-i kerime, Hud nebinin dilinden anlahhr.

* *
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Herkes, bir ismin mazhan olup onun tasarrufu

altinda bulunur. Celal, cemal, hadi, mudill, bunlann

hangisi olursa olsun, onun dogru yoludur. itikad

bahsinde de aynidir. Bir kimsenin itikadi, diger sah-

sa gore aynhk ta$isa bile, ashnda mazhan oldugu is-

me binaen, dogru yoldadir; onun mustakim sifati

odur. Mesela, yayin dogrulugu egri olmasindan an-

lasihr. $askmhk, hakkin mudill ismine gore dogru-

dur, hadi ismi onu, egri bilse de, yine dogru sayilir.

Iste, arif kisi, bu manaya vakii oldugu icjn, hig kim-

senin dinine satasmaz..

Burada bir soru akla gelir. O sorunun cevabini

kader simna asina olmayan vermeye kadir olamaz,

ehli oiana kolaydir.

Sual sudur:

- Ciimle ibadet ve diger btitun ahval, ilahi esma
tecellisi geregi oluyor ve kulun da onlan yapip yap-

mamakta bir se$me ehliyeti olmuyor. Bunda anla§i-

hyor ki, herkes bulundugu i§i yapmaya mecbur.. Bu
da cebre girer ve zulum olur.

Cevabi soyle olabilir:
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- Yukanda soruian sorunun tahkik neticesinde

iki durum hasil olur. Bir defa mahiyetler, onceden

yapilmis degildir. ikincisi ise, ilmin, bilinen seye tabi

olmasidir. Bu iki duruma vukuf peyda olunca az da

olsa, kader sirnna vukuf peydah olur. Beyan edilen

iki seyi ashna uygun sekilde anlamak icap eder. On-
lara vukuf peydah olunca, Aliah'tn yardimi ile kader

sirnna da nufuz peydah olur. Cunku bunlar anahtar

mevkiindedir.

Yukanda:

- Mahiyetler.

Diye arz edilen kelimenin manasi sudur:

- E^yanin ilahi bilgi denizinde mevcut olan su-

retleri...

Ama ilirnle sinirh suretleri.. Mahiyetlerin bir adi

da ayan-i sabite, olarak anlatihr. Orada Hakktn ilmi

zatinin aynidir. Bu hal, Insan-i Kamil icin dahi boy-

ledir. Diger bir itibarla da, ilim zata aynadir. O ma-
hiyetlere Hak'tan gelen feyz; yine onlarin zatinda

mevcut olan. istidat ve kabiliyete gore gelir. Itikad

ve diger hallerde. onun disina cikamaz. Isyan, kufur,

itaat bunlann her biri, o mahiyetin, kabiliyetine go-

re istemis oldugu seylerdir. istidadi nisbetinde

Hak'tan ne diledi ise o verilmistir. Mesela: Bugday-
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da istidad, bugday olmak; arpamnki arpa, danninki

de dan., digerlerini de var buna kiyas eyle.

Eger arpanin dili olsa, ekene itirazla:

- Beni ni^in bugday yapmadin?.

Dese, ekinciden alacagi cevap:

- Senin istidadm, kabiliyelin buydu...

Olur. Aynca arpa, tohumunu ektikten sonra,

bugday ummak ahmakhk sayihr. Bu anlatiianlara

gore, herkesin mahiyeti, ayan-i sabitesi ezelde her

ne hal ve ozellikte idiyse, hangi ismin tecellisi kis-

metine du§tii ise, bu alernde onu gosterebilir. Her-

§ey ezelde verilen §ekitde asjkar olur. ilahi bilginin

ona bir tesiri yoktur.

- "Isjeri yerli yerince yapicilara yemin olsun."

(79/5)

Manasini ta§iyan ayetteki kurala gore, arif olan-

lar bu sirra vakiftir. Haddizatinda, malum oian bir

sey ne halde ise, ilahi bilgi onu ilgilendirir ve o es-

ma ve sifatin iktizasi olarak zuhura gelir. Ve:

- Bilgi bilinene baglidir...

Demeden maksat da, bunu ifade etmektir.
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Kazanin manasi sudur: Biitiin esya, Hak bilgi-

sinde, ne halde olmussa; toptan, o olusan hallerine

gore verilen hukQm..

Kaderin manasi sudur: Her varhgin; istidadi nis-

betinde par^a parca, sonra yapilacak tafstl uzere his

ve sehadet alemine zuhur ederek geimesi.. O seyle-

rin zuhura geimesi de, nicin ve kimde zuhur ediyor-

sa, onun istidadi nisbetinde olur.

§dyle bir soru sorulabilir:

- Buraya kadar yapilan beyanlardan anlasildigi-

na gore; olan her s*y kisinin istidadina gore oluyor.

Olan haller; kiifUr, iman, itikad, hayir, ser ve diger

^esitlerdendir. Bunlann cQmlesi; kimde zuhura gele-

cekse, onun hal dili ile, Hak'tan talebine bagli olu-

yor. Zatinda mevcut istidat ve kabiliyete gore zuhur
ediyor. Hatta soyiediklerimiz dahi, Hakkin yarattigi
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ve yapttgi oluyor. istidadi veren dahi Hak'tir; bu da

bir mecburiyet olmaz mi?

Ustteki sorunun cevabi spyle olabilir:

- Butun itikad fashni inceleyen zatlar katinda is-

tidat yapilmi§ ve yaratilrms degildir. Zira, birseyin

mahiyetini yapma olmadigina gore onun zatmda

var olan istidat ve kabiliyeti de yapma olmamasi ge-

rekir.

Mahiyet, ilah? suretlerine derler ki; onlarda, he-

nuz yapma ve yaratma fash yoktur. Herkesin, sabit

durumu ne gerektirirse, onu yapmaya mecburdur.

llaht kaderin sim boyle iktiza eder.

Her §ey istidada bagh ve merbut oldugunu biie-

rek sabit olan durumu ne ise islerini ona gore ya-

par. Haline muhalefet edemez. Kendinde pespese,

zamani geldikce, oiacak seyler olur. O zat, bu yol-

daki istidadinin noksan oldugunu sezerse sadece

elem ceker. Bu olusma, kendi sinin igindedir; hie

cebir yoktur.

CEBIR
Cebir iki kisimdir; ^oyleki:

a) MakbuL

bJMerdud...
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iman sahibi, ilahi emirlerin cumlesine yapisjp

yasaklan terk ettikten sonra, zatina has bir kudret

isbat etmeden cumle isleri Hak'tan bilmeli; bu iyidir.

Ikinci cebir ise; kul, butOn hatalan yapar, ne ya-

sak bilir, ne emir tamr. Bundan ba§ka yaptigi biitun

fesat isleri Hakka atarsa; bu, edep di§i bir hareket

olur. Bu turlu cebir gayet kotudiir.

Bu makamda, hayli sual ve cevap vardir; onlar

da ehline malum...

Bir eren kisjye:

- Hakka zuliim isnadindan nasi! kurtuldun?.

Diye sormusjar; su cevabi almislar:

- Hakkm mulkunde zatindan baskasini birakma-

dim. Ciimle mtilk, onun olduguna gore, zulrnii kime

yapar?. Herkes miilkunu arzu ettigi gibi kullanir.

Bu mevzuda soylenenler kafi, gecelim.

* *

Enes b. Malik (r.a.) bir rivayete gore on sene

Peygambere (s.a.v.) hizmet etti. Bunu Enes (r.a.) an-

latirken soyle diyor:

- Hz. Peygambere on yil geceli gunduzlii hizmet

ettim. Yaptigim isjer icin bir kere olsun:
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- Nicin yaptm? veya nigin yapmadin?.

Gibi, bir soz isitmedim.

Bu hal, Hz. Resul un (s.a.v.) kader sirnna vuku-
fu oldugundan ileri geliyor.

Ostteki manada HazreH $eyh Muhiddin-i Arabi
Nefahat'inda soyle der:

- Hak Teala, peygamberlerinden yaptiklan da-
vet zamaninda bazi esran sakli tutar; bunlardan biri

de kader sirndir. Zira, istidadi kufre ve kotuluge
meyyal olana davetin yaran olmadigina vukuf hasil
olunca, davet edemez; aciz ve miitehayyir olur. Pey-
gamberlere kader sirri ancak davet son bulup kafir,

mumin, miinank, salih kisiler belli olduktan sonra
bildiriimistir.

Irfan sahibi daima hal degistirir; bunu, Muhid-
din-i Arabi Hazretlerinin su sozleriyle anlatabiliriz:

- Sonra, irfan sahibi butun itikadi cami oJan bir
halde kalirsa, Rabla mukayyet bir hal almasindan
korkulur. Daima renk degistirerek yuruyen ve bu
hale tam vakif olan kimse muayyen bir halde kala-
maz. Kalacak olursa mutlak Rab ile oldugunu tahay-
yul eder. Halbuki hayal hakikat degildir. I^inde bu-
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lundugu kendi zannidir. Yani, kendi tasawurunda
meydana getirdigi Rabbi ile olur. Ciimle Rablann
Rabbi ile olamaz.

irfan sahibi her§eyin acik manasina vardiginda,

itiak ve kayitsizhga gectiginde, Hakki o zanni olarak

kabul edip ibadet ederek mukayyed'e gegebilir ki;

Bunda korku vardir. Zira, itlak haline baglanip kahr-

sa korkudan emin olamaz. Bu korkulu haL taa, Ya-

kin gelinceye kadar devam eder; Yakin ise, zati ile,

sifati ile Hak Teala dir.

YAKIN..

Burada bir mikdar yakin hali uzerine bilgi ver-

dim.

Bilinmeli ki, ehl-i yakin olanlar, Yakin halini uce

ayirmi^lardir; §6yle ki:

a) Bilgi ile yakin halini bulmak..

b) Gorerek yakin halini bulmak.,

c) Geroek yuziinu bularak, yakin halini bulmak..

Bunlan orneklerle anlataltm, §6yle ki:

Bir kahramanhgin varligmi bilmek, o kahraman-

liga bilgi ile varmak olur.
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Bir ba^kasinin kahramanhgim gormek ise, gor-
me ile ona varmak kabul edilir.

Ayni kahramanhgi kendisi yaparsa, bizzat tadar;

ne oldugunu gercek manasi ile bilir. ilahi marifet da-
hi bu usul iizerine devam eder; aniayan anlar.

*

Burada, her$eyi ozune alan hakikatin; itlakinin,

takyidinin nasi! oldugunu anlatmak gerekiyor.. Kor-
kudan kurtulup yakin halini bulmak icjn ne gibi bir

itikada sahip olmak icab ettigini de anlatacagiz..

Ama once bir mukaddime sunalim..

Bilinmeli ki, her §eyi oztinde toplayan hakikat;

Hz. $eyh Muhiddin-i Arabi'nin de yukanda anlattigi

gibi buna:

- Hakikat-i camia.

Derler ki, bu cok isimle anilan musammadir.
Bazi arifler bunu:

-A§k..

Olarak yorumladilar.

§eyh Iraki'yi, ona tabi olanian bu yorumu ya-
panlar arasinda sayabiiiriz.

Diger bazi buyukler ise:

88



Kaza-Kader Bahsi

- Ezeli kuwet ve nutuk.

.

Olarak yorumladilar. Bu yorumu yapanlar da;

Muhiddin-i Arab!, Sadreddin-i Kunevt ve bunlan iz-

leyen zatlardir.

Gerek Muhiddin-i Arabi, gerek Sadreddin-i Ku-

nevi, gerek diger zatlann bir muradi vardir; o da:

Tek zat ve tek hakikattir.

Bir siir:

Husniin tek, ama ibadetler ge$it ge§it;

Her §eyin o cemale i$areti sabit

*

Bahsedilen hakikatin Arapcada tabiri sudur: Vu-

cud.. Turkce tabiri sudur: Varhk.. Farsca tabiri su-

dur: Hestl. Ama, hakikatte, o varlik hepsinden mu~

nezzehtir. §u var ki, anlatmak icin:

- Vucud, ask, nur, nefs, Rahman..

Derler; hepsinden murad bir zatin ismidir O da

sudur: Hak.

Varhgi:

- Mutlak (bagimsiz)..
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Diye yorumlayanlara gelince, onu bir kayda
baglami§ olurlar. frlaklan ve itlakia takyidin birle$-

mesinden o varhgin manasini cikarmi§lardir. Ama,
bu cOmleden ve tenzihten, bir ba§ka mutlak itibar

etmi§lerdir. Ve tenzihten dahi tenzih etmi?lerdir.

Hatta:

- O varhgi bir kayda iletirken bile yeni, tenzih
gerektir.

Demi§ierdir; gunku bu, zevke dayanan bir i§tir.

Bu duruma gore oyle bir zat mulahaza olunmah
ki

;
vus'ati en geni§ ve her§eyi muhit ola; aynca bu-

tun mertebeieri benliginde biric?tire... Bu anlatilan
mertebelerin hem aym ola

; hem de onlann ciimle-
sinden munezzeh ola. Bu takdirce hem mukayyed,
hem mutlak, hem carnL hem munezzeh olur. hlak
hasebiyle izzet ve istigna ile aziz ve her§eyden mus-
tagni olur; ona ne naz, ne de niyaz eri§ir. I§te bu
manaya delaJet eden ayetler:

- *Allah, alemlere muhta^ degildir." (3/97)

- " Rabbin, onlann yaki§tirmaya gali§tirdiklan

§eylerden yana tarn bir Ustunluk sahibi ve temizdir."

(37/180)

Su da aym manaian aciklayan bir Hadis-i $erif-
tir.
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- "Allah, Allah idi; onunla es oian ayn bir sey

yoktu."

*

Bu makamda ne isim, ne resim, ne naat, ne de

sifat vardir. O, cumleden rminezzeh, beri - ari itibar

olunur. Cumle mertebelerde seyreden ve tecelli

eden odur; her mertebenin aynidir. Hepsini toplayi-

ci bir vasifta olmasi itibariyie; her isimle gagnlan, re-

simle cizilen, gesjtli ad ve sifatia anilan mevsuf odur.

O, her mertebeye tenezzul eder; onun tenezzuiii da-

hi bir olgunluk nisanidrr. Onun tenezzuliinu su kudsi

hadis aciklar:

- "Hasta oldum gelip sormadm; ag oldum, beni

doyurmadin."

Hak; sifat, tenezzul ve mertebelerde zidlan ka-

bul eder. £unku ona gore zid diye bir sey yoktur.

Hakkin hicbir sifati yoktur ki, zid ile kan§mis olma-

ya.. Bu manayi hastan da has olanlar anlar.

Burada anlatilanlar, irfan sahipleri tcin bir ten-

bih oiur ki; bu kadan onlara yeter.

iste anlatilan manalan daha agik ifade eden bir

ayet-i kerime:
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- "Eweli o, ahiri o
} zahiri o, batini o.. O herseyi

zab iie bilir." (57/3)

* *

Itlak ve takyidin ne oldugunu, mumkun oldugu
kadar beyan ettik. Bilinsin ki, itlakla bagh kahnirsa;
bu itlak, takyid gibi oiur; haJbuki onu; hi^ bir hale
baglamamak gerekir. Qunku Hak, her mertebeyi
kusatmistir. Iste bunu beyan eden bir ayet-i kerime:

- "Ne yana donerseniz, Hakkm o yonde bir te-

celli yuzii vardir." (21/15)

Bu hukme gore her mertebede bir tecelli yuzu
vardir. Birine inanip

; oburunu inkar etmekle, Hak
ortulmus oiur; bu da kufur sayihr.

Mesela: Puta ibadet eden ibadetini ona tahsis
ettigi ve halini ona bagladigi icin baskasim inkar
eder; dolayisiyle kafirlerden sayihr Bir musluman,
Hakkin zuhur etmekte oldugu varhklardan birini in-

kar ederse; Din, ona:

-Musluman..

Demez.

Bir siir:

Kufr-u hatil; mutlak Hakki drtmu?tur
;
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Kufr-u hak, kendini Hakia ortmustur,

Ey ogul, anlatilan mana:

- "Rabbin hiikmu su ki; ancak ona ibadet edesi-

niz.. " (17/23) Ayetinde sakhdir.

Bir siir:

Cihanm yucesi, engini sensin:

Yerler ne bilmem, madem varhk sensin.

Itlak halinin oziine erene:

- Arif, veil ve Hak ehli..

Denir. Bunlar igin su ayet-i kerime vardir:

- "Ayik olunuz ki, Hakkin veil kullanna korku

olmadigi gibi, onlar mahzun da olamazlar." (10/62)

irfan sahipleri, veil kullar, bu zumreye dahil

olunca, korkudan ve tehlikeden hatas olurlar. Alia-

him, bize o halleri nasip eyle...

Muhiddin-i Arabi soyle yazmistm

- Iste kendini yarahci tanitanlann da Rabbi olan

Hak Teala'ya karsi irfan duygusu elde edenlerin son

hali budur.
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Yani, mutlak Hakka ibadettir. Muayyen ve mu-
kayyed bir varliga ibadet edenler, kendi zihinlerinde

can verdikleri bir puta taparlar. Onlann taptigi, ce-

sttli ilahlardir. Bu manada bir ayet-i kerime soyledin

- "O ce^itli ilahlar mi hayirli; yoksa, Vahid Kah-

har Allah mi?." (12/29)

Elbette bir ve Kahhar olan Allah hayirhdir MOL
kunde zatindan gayn kimse yoktur. Onun sualine

cevap veren yoktur. Kendisi sorar, cevabini yine

kendisi verir.

Gercekten bunda onemH bir ima ve i$aret vardir

ki; o, Vahid ve Kahhar olan Allah, bir bendesine

Kahhar sifati ile tecelli eylese, onun gdzunde cumle

e?ya helak olur. Sonra:

- "Onun yiizunden gayn her§ey yokluga do-

niik.." (28/88)

- Yeryuzunde olan hersey, fena bulacak; celal

ve ikram sahibi olan Rabbin yiizu kalacak. " (55/26)

Mealine gelen bu ayet-i kerimelere gore, bu
gun, pe§inen olmek gerek. Bu olQm, irade ile olma-

lidir. Bu oltim hali, kimde meydana gelirse..

Hak'tan gayn cOmle e§yanin helakini goriir ve ken-

disi de yok olur. Bu yokluk , tarn bir yokluktur. Fe-

na fillah makamidir. Orada Hakkin cemalinden ba§-

ka bir s,ey kalmaz.
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Anlatilan makama cikan kul, bu makamda hayli

zaman kalir, buyuk cezbeye kapilir. Orada ne za-

man vardir; ne mekan... Ne felek olur, ne meiek...

O zaman yalmz Hak kalir. Iste o zaman, Allah-U

Teala, varhginda soyle seslenin

- "Bu gun miilk kimin?" (40/16)

Bu hitap karsisinda cevap veren kimse gikrnaz.

Bu kez, yine Hak Teaia kendi azameti iie zatmdan

zatina s6yle buyurur:

- "Vahid, Kahhar oian AllarTin.." (40/16)

Bu hitap karsjsinda cevap veren kimse gikmaz.

Bu kez, yine Hak Teala kendi azameti ile zatindan

zatina soyle buyurur:

irfan sahibi, bu oian islerde, yokiuga gomulup

gitmistir. Hal boyle iken, Hak kendi varligindan,

ona bir varhk ihsan eder; ilahi renge boyar. Icinde

ve disinda oian butun vasiflar degisir. Ve:

- "O gun yer bir ba§ka oiur; semalar da oyle...

Hepsi Vahid ve Kahhar Allah'in variigi icin meyda-

na cikarlar." (14/48)

Ayetin asil manasi belli olur.

Bundan sonra Hak Teala o irfan sahibine ilahi

bir goz, kulak, dil verir; sual ve cevaba baslatir. Boy-

lece kul, yokluk halinden gecip, variik alemine er-
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dikten sonra, Hak varhgi ile var olur. Asil bili§i, an-

layisi bundan sonra baslar. Ama, o ilk tecelli aninda

ne ilim, ne marifet, ne de suur vardir. Orasi tam

yokluk alemidir.

Zikri qeqen ayet-i kerime halle daha iyi anlasihr.

Onun derin manasini bundan daha fazla dile getir-

mek dogru degiidir; izin yoktur. Onu okuyanlar; dil-

siz, goniilsuz okur ve kulaksiz isitirler. Buna:

- Hmel-Yakin..

Denmez. Qunku bunda: Ayn'el-Yakin, Hakk'el-

Yakin hali vardir. Kul bu makama vardiktan sonra,

korkudan ve umitten halas olur. Ilham halini veren

o; irsad eden, hidayete erdiren Yine o.. Artik onun

icin hangi sifati dilersen soyle...

* *

Muhiddin-i Arab!, devamla soyle anlatiyor:

- EhM Kesfin butun mezheplere ve makamlara

karsi anlayisi vardir. Onlar gerek ilahl makamlara,

gerekse yaratilmis ahvale kar^i anlayis sahibidir.

Hicbir seye karsi bilgi yoksunu degiidir. Onlarin bil-

gisi herseyi kusatir.

Allah-u Teala hakkinda ve yaratilmis hakkinda,

kesif sahipleri bo§ soz etmezler. Soziinu ettikleri se-
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ye karsi tarn kesfe sahip olur; sonra soylerler.. O
sozu eden, ne mertebeden ve ne makamdan soz et-

tigini hangi kaynaktan aldigini bilir. Sonra onlar

herhangi bir yanlis soz edeni de ayiplamazlar. Ma-

zur goriir, bosuna yaratilmis da saymazlar. Zira,

Hak Teala, bosuna bir sey yaratmamistir.

irfan sahibinin bu hale gelmesi, bircok sebeple-

re dayanir. Onlann basta geleni, Hakkin cumle es-

masina olan bilgisidir. O bilir ki: Cumle makamlar

ve mertebeler, ilahi isimlerin geregidir; cumle esya

ilahi isimlerin mazharlandir. Yine bilir ki: Ilahi isim-

lerin herhangi bir yerde zuhuru, o yerin istidat ve

kabiliyetine goredir.

Hak Teala o irfan sahibine isimlerin derinliginde

sakli olan manalann tefsir usuliinu ihsan etmi§tir.

Okur
;
anlar, aciklar, aciklar.. Dolayisi ile her§eyi

varligina alabilir. (Jercevesi genistir herseyi kusatir.

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i $erifin-

de soyle buyurmustur:

- "Bana ilk verilen, cevam-i kelimdir."

Bunun manasi sudur: Az sozle cok sey anlat-

mak..

O irfan sahibi ise Hazret-i Resul'un (s.a.v.) vari-

sidir; o Buyuk Peygamber'in hakikatina vasil olmus-

tur.
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Hak Tealanin dilegine uygun olarak bu soyle-

nen seyleri anla.

* *

Muhiddin-i Arab! devamla soyle anlauyor:

- Irfan sahibi ve kemale eren oigun bir zat:

-O..

Dedigi zaman, o olur. Ve bu sozu kemal hafinde

sarfederse, kendisi arada kalmaz; o olur.

§unu bilesiniz ki; burada anlatilan, marifet halini

bulma sirlanndandir. Herkes bunu anlayamaz. Hak
ehlinden, buna isaret eden dahi olmamishr. Sebebi:

Ya bir gekimserlik, yahut bir korkudur. Qunku bun-

da tehlikeye dusrne ihtimali mevcuttur. Zira, bu ma-

kamda kuldan tekvin sifati zahir olur. Qiinku:

-O..

Dedigi zamanda; kulun dilinden soyleyen, ilahT

kuwet ve kudrettir.

Ustteki mana iizerinde biraz duralim. Cunkii bu-

rada tekvin meselesi vardir ve o kulda bizzat Allah-u

Teala'nin tekvin sifati tecelli etmektedir. Sozlerin

derinligindeki mana budur. Ama, bu makamda sozu
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biraz daha gergege iletmek ve merami agiklamak

gerekir. Her ne zaman kemal derecesini bulan bir

§ahis:

"°-

Dese; butun varligini ifna etmesi yokluga gom-

mesi beklenir. Bu bir olumdur; ama:

- "Olmeden ewel olunuz."

Hadis-i §erifindeki manada bir olumdur.

Kemal sahibi; bunu yaptigi an, iradeye dayanan

bir olumle, zahir ve batm varhgmdan eser kalma-

dan, ba^siz ve ayaksiz kendini:

-O..

Dediginin deryasina atar. Bogulur, mahvolur;

narm ni§ani kalmaz. Kendi de o olur. Qunku damla,

deryaya du§tu; ayni derya oldu. Burada:

-O..

Tabiri tie anlatibn deryadan murad vahdet ale-

midir, a?kttr, mutlak varliktir, nur deryasidir.

HazreH Peygamber (s.a.v.) bizleri ir$ad igin, du-

asinda daima:

- "Allahim beni nur eyle.."
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Dilegini sunardi. $uphesiz o nurdu. Duanin, bu

§ekilde olmasi bize ogretmek icindir; ctinku, kendini

ona veren nur olur.

Bu manada bir §iir:

Varhgim Hakka ver; varhk Hakhn oisun hemin;

Sen $ik aradan kalan yar ola; olasm emin..

Varhgim ona veren zahn o olmasina, hayret mi

edilir ki?... Bir kimsenin olusii tuz goliine du§se tuz

olur; tuz da pak olur. Buna gore, ifadeye dayanan

bir olumie onun tuz deryasi misali varhgina du^erler

ve bentigini birakanlar o olur, nur olur, temiz olur-

lar. Bu olu§ uzak gorulmez ki; burada:

-O..

Dedigimiz [HQ) dur. (HO) nun manasi:

- O kimse..

Demektir.. Ama, bizim kastimiz Hakkin zatidir.

Acikcasi, irfan sahibi §6yle mulahaza eder: Cumle

varhk Hakkin; bende olan varhk dahi Hakkin..

Sonra cumle varligi ve ozunu Hakkin zat derya-

sina salar ve zattan gayn bir tek ?ey kalmaz; gerekli

olan budur...
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Burada (HQ) ismine devam edelim; bundan kas-

din, musemma oldugunu bilmesi gerekir. Yani:

-HQ..

Dedigi zaman, arada: Isim, resim, zaman, me-

kan, nisan birakmadan; o varligm zatnda, yani mu-

semmada ciimle varhgi ve kendini hie bilmeli...

-Ha..

Diyenin, tarn varhga kan§ip (Hd) olmasi gerekir.

Bir §iir:

Ewel ahir ne ki war (HQ) imi$;

Batin, ahir ne ki war, (HQ) imfy

Anlatmak istedigimiz mana hasil olduktan son-

ra, kul ister:

Desin; ister:

-Ben..

Desin; ister:

-&iz..

Desiri; ister:

- Onlar..
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Desin ve istersc:

-Siz..

Desin; hepsinden murad onun zati olur.

*

* *

Muhiddin-i Arab! Hz. soyle yaziyor:

- Anlatilmasi istenen bu manaya gogu arifler

isaret bile etmernislerdir; gunku boyle icap eder.

Cumiesine soyle devam ediyor:

- Burada tehlike vardir. En buyugii kulun, Hak-
ki tekvin ihtimalidir.

-O..

Dedigi zamanda, halk tekvini, bunu takip eder.

Bazi yeri olmayan lafizlar araya girer. Soziin ger-

$egi sudur ki:

-O..

Diyen kimse, kamil murside yetisjp olgun olmus

degilse, burada bir hataya diisebilir.

Daha a^ik manasi ile anlatalim: Ger<;ek saki

miirsid elinden ask badesini i<pip Hakkin zatinda

fena bulmu§ degilse:
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Dedigi zaman, kendi zanni> tasawuru, anlayi§i

ve takyidine gore soyler. Hakkin varhgim hayale

getirir ve ona bir nevi suret verir. £unku varhktan

soyunup itlaka varmami§tir. Bu yuzden zannina,

tasawuruna gore Hakki kayit altina ahr ve muayyen

bir hudut cizer; dolayisiyle onu tekvin, yani: icad et-

mi§ olur. Bunun sonunda kendi kendine peyda et-

tigi yaraticiya tapmi§ olur.

Gerci:

- "Ben kulumun zannina gdreyim."

Ciimiesinin delalet ettigi manaya gore, o Yvice

Zat, kulunun icadinda dahi, bir yuz sahibidir; lakin,

kulun tekvini ile zannina girmif ve zuhur etmi^tir.

Ancak, ne de olsa bir gergek tarah yok degildir.

Zira, hie. bir mukayyet yoktur ki, onda mutlakin bir

yiizu olmaya.. Burada, belki kendini tekvin ve icad

eden yine kendidir. Ama, hukum kulun itikadina

goredir. Zira, bu mabud mukayyettir; mutlak mabud

degildir.

- Bu halde tehlike vardir.

Denilmesinden hikmeti, i§te budur.

Asil olgunluk $udur ki, kul:

-O..
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Dedigi zaman; tamamen varhgmdan soyunup
mahvc ve fenaya ere.. Sonra; itikad, zan, kayit tah-

sisi ile kendini bir §eye baglamaya.. Yonlerinden hie

bir ozel yone donmeye.. i§te bundan sonradir ki;

Mutlak ilaha, butun iiahlardan yiice olan Rabba
tapmi§, ona ibadet etmi§ olur.. Aksi halde, kendi

zanninda hayal etmi§ oldugu mabuda kole olur.

- "Kendi hevesini iiah tutani gordun mu?."

(45/23)

Ayet-i kerimesinin tehdidi aitina girer ve teh-

likeye du§er.
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Burada, bilinmesi gerekir ki:

-Tekvin..

Tabirinin kisa anlami sudun Olaylan ortaya

Cikaran tecelliler.

.

Kami! kisj odur ki: Nefeslerine dikkat ederek,

adeta gonul hazinesine bir bek<;i ola. Orada durup
yabanci kimseyi iceri koymaya. Gonul hazinesi

Hakkin kiituphanesidir: Oraya Hak'tan gayn fikir-

lerin girmesine yol vermeye.

- "Allah'a giden yollar yaratilmisjann nefes

sayisi kadard;r."

Hiikmu uyannca: Her nefeste Hakka cikan bir

yol bulunur. Buna gore irfan sahibine gereken; her

aldigi nefesi bizzat Hak'tan alip yine ona vermektir.

-Bu nefesi, nefis olarak, yorumlamak da caizdir.-

Buna gore insandan nefes -veya nefis- <;iksa aslina
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doner. Onda renk yoktur. Kulun ameli, fikri ne ise

nefes -veya nefis- o renge boyanir; o libasla a^ihr.

Herhalde gonlu, Hakkin rizasma uymayan §ey-

lerden temiz tutmak gerekir; kotu hatiradan pak ey-

lemek icap eder. Zira; kulun kalbi, Hakkin hazinesi

ve kutuphanesidir. Insan dahi onun hazinedandir.

Hak'tan gayn her fikir ve dii§unce hirsiz ve cetedtr,

Onlara gonial yolunu kapamak gerekir. Nitekim,
Hadis-i §eriflerde §oyle anlablmi§tir:

- "Muminin kalbi, Aliah'in tecelli yeridir.

Muminin kalbi, Aliah'in an?idir. Muminin kalbi, Al-

iah'in hazinelerindendir. Muminin kalbi, Aliah'in ay-

nasidir."

Buna gore; bir kimse Hakkin hazinesini <;etelere

kaptinr ve hirsizlara galdinrsa hali rnu§kul olur. Zira,

hain sayihr. Hainlerin hukmunu de Allah-u
Teala'nm onlan sevmedigini §u ayet-i kerime bildir-

di:

- "Kesinlikle, Allah hainleri sevmez." (8/58)

Bir §iir:

Yanmca gonulde, Hakkin i$igi;

Kesilir ondan, hirsizm ayagi.

.

*
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Hak yakinhgina ermi§ kimselerde zihne gelen

hatiralar; o hali buimami§ olanlarda agik cereyan

eden soz ve i$ler gibidir. Hak yakinhgina ermi? kim-

seler yersiz du§uncelerden de sorumludurlar. Bir

Hadis-i $erifte beyan buyruldugu gibi en ince

konuyu dahi hatira getiren kimse, ayni incelikle sor-

guya $ekilir. Bu yuzden iyilik yapan zatlann yaptigi

bir^ok iyi i§, Hak yakinhgina erenlere gore hata

sayihr.

* *

Ger^ekten Allah-u Teala, kulunun gonlune
zatindan gaynmn girmesine razi olma2. Zira, orasi

tlahi tecellinin yeridir. Burnt izah eden bir Hadis-i

$erif §oyledir:

- "Gonul ilahi bir Kabedir. Her kim oraya

Hak'tan gayn dii§uncelere yol verirse, kalbini put-

larla doldurmu§ olur/'

Her ne kadar du$unceleri yaratan Allah-u Teala

ise de, kul gafleti sebebiyle sorguya maruz kahr.

Bu bahsin tafsilt §u ayet-i kerimenin manasinda

da sakhdir:

- uO her an bir ba§ka i^tedir.
''

(55/29)
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Bu kurala gore; Yuce Hak, daima ve her zaman
yeni yeni tecelliler gosterir.. Her tecelliden kullar

uzerine Hakkin emri nazil olur, kullanna iner. On-
lann kalblerini ziyarete gelir. Hakkin emri, yani:

Tecellisi gizli bir misafirdir. Hak'tan gelir, muminin

kaibine konuk olur. O geldigi anda kulun kalbi Hak-

la dolu ise, o misafir goniiide Hakla karsiia§ir; kalb-

de mevcut hakikatle birlesir. Bu bahsi daha a<;ik an-

latan bir Kudsi Hadis alalim:

- "Beni ne yerim, ne semam akh. Lakin mumin
kulumun, kalbi beni aldi."

Bu kudsi bir hadistir; manasini yorumlayan bir

asik soyle bir dortluk sunmustur:

Hakka bakan parlak incidir gonul;

Isme, musemmaya mazhardir gdniil...

Bir §ahin f bir anka ku§udur gonui;

Zat-i Hakkin varhgidir gonuL.

*

* *

O ilahi ernrin, kalbdeki hos mana ile birles-

mesinden kudsi bir giizellik meydana gelir.. Mikdar-

siz ve sekilsiz, geldigi gibi Zat-i Hakka gider.. Soz-

lerindeki hikmet vine Hakka doner ve vastl olur.
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- "Ondan gcldi ve yine ona doner."

Emri, anlatilan manayi ifade eder. Bu gelis,

sadece ruh yolu ile degildir. Her seyden miinezzeh

bir inisle olur; gidi§ dahi ayni sekilde olur; miinez-

zeh bir geri doniisje olur. Bu geli§ ve donu§e ne

felegin akh erer, ne de melegin. Ancak, gorurlerse

herseyden miinezzeh bir nur gorurler, otesini bil-

mezler.

Hakkin gizli misafiri olan tecelli geldigi anda kul

kalbini zikir ve fikirle mesgul eder; yiice Hakki

diisunurse; o misafiri agirlamis. olur.

§ayet o tecelli geldikte, Hak fikrini orada

bulamaz da, oradaki bir melekle karsriasjrsa, onlann

birle^mesinden meleklere has bir suret hasil olur;

ruhlann gectigi yoldan gecer, sidreye kadar ucar ve

orada karar kilar.

$ayet, o Hak misafiri geldiginde, kalbde seytanT

seylerle kar§ila§irsa bu sefer atesH ruham surete

benzeyen bir hal ortaya <^ikar. Adeta siyah kus. sek-

linde seytanlarm gectigi yoldan gider; ancak ay al-

tina kadar vanr. Onun icm oradan ote yol yoktur..

Kiyamete kadar orada bekler.

§ayet, o gizli misafir geldigi anda bir guzelligi

bulursa, o anda iyi bir §ekil ahr, suret ahr; iyi bir

ucusja u$ar ve cennete vanr. Girdigi suretin
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mizacma has nimet bulur ve orada sahibi gelinceye
kadar kahr.

Tafsile luzum olmayan daha bircok seyler var-

dir. Niizul eden her tecetli kalbde ne ile asdanirsa iyi

veya kotu bir sekil ahr ve gereken yere gider. Bu
sebepten insan, o tecelliyi iyi kar§ilamasi ve iyi

ugurlamasi icin daima iyi dusunceieri beslemesi
gerekir.

(nsan, haddizatmda ilahi bir is evidir. Hakkin
zatt daima tecelli eder ve gercek emirler kula iner.

Onun inisi, sekilsiz ve renksiz oldugu gibi, kendisi

de oyledir. Ancak, Hak Teala tecelliyi insan ren-
gine, itikadina, icine ve du§uncesine gore cesjt

cesjt, renk renk, suret yaratir. Bunlari yapmaktan
maksat, Hakkin tekvin sifati tecellisini beyandir.

Olgun insan, herhalde gafil olmamah. O ilahi

tecelli, kendine nasil §ekilsiz ve tartisiz geldi ise,

Vine geldigi gibi renksiz ve sekilsiz gondermeye gay-
ret etmelidir. Asil mesele, onun hukukuna riayet

edip geldigi gibi gonderebilrnektir.

insanin gerek icinde, gerek di§inda olan butun
isler, dusunceler, hareketler, inanisjar, tasawurlann,
hatta butun nefeslerin, bir zerresi dahi bosa gitmez.
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iyi veya kotu olan her davranisin, kendine gore bir

kabiliyeti ve istidadi vardir, onlar o hallerine gore
turlu turiii sekiller ahr; obiir alemde ise, burada al-

diklan suretle meydana cikarlar. O hareketlerin ve
isjerin sahibi onlara verdigi suret geregince: Ya
nimet bulur hosluga dalar; yahut incinir azap ceker.

Burada sakli olan, orada asikar olur.

- "Bir kimse, zerre kadar hayir yapsa, onu
gorecek; bir kimse, zerre kadar §er yapsa onu
gorecek..." (99/7-8)

Mealine gelen ayet-i kerimeler bunu anlatir.

*

Muhiddin-i Arabi Hz. devamla der ki:

- Bir haberde s6yle anlatildi:

- "Hak Teala kendi varligini yaratti."

Ama bu manayi akillar idrak edemediler, red-

dettiler. Qunkii onlar, maddi feyleri dusiinebilen

akillar idi. Maddiyata taalluk eden akil yuce seylerin

anlayisinda kusurludur, Bunu anlamak icin maddeyi
gecip otelere varan akil gerektir.

Haddizatinda:

- "Hak Teala varligini yaratti,.."
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Demek; dis bakimdan iyi goriilmez. Ama, mana
cihetiyle gen;ektir ve herseyi adz hale getiren bir

haldir; bize gereken ise budur, yani manadir.

Akillann almadigi onemli bir mesele de sudur:

Her kim Hak Teala hakkinda bir kelam etse,

ona suret vermis olur. ibadet dahi etse, o suret ver-

digi seye ibadet eder; o da Allah-ii Teala'nin ken-

disidir, baskasi degildir. Hak Teala kulun tasav-

vuruna, itikadina ve anlayisma gc3re kalb aynasmda
yiiz gostermistir.

Asil meseleye geliyoruz. $oyleki:

Bu tasawurda ve dusuncede Hakki elbetteki o
kul yaratmadi; ancak, mutlak Hak Teala kendi var-

hgim yaratmis oldu. Her seyi yaratan, Allah-u

Teala dir; ondan baska yaratici yoktur. O kulun

itikadmda zuhur eden dahi, Hakkin yarattigi e§ya

ciimlesindendir; ki, onlan dahi Hak yaratmistir.

- "Hak Teala, kendi varhgini yaratti."

Cumlesinin derin manalanndan biri de budur.
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Tckvin Hakkinda

Bilinmesi gereken bir husus daha var; onu da

anlatahm:

- Halk, caal, icad, sun' ve tekvin kelimeierinin

her biri bir ba§ka manaya delalet eder. $6y!eki:

Halk'm manasi yaratmak; Caaf in manasi kilmak;

lead in manasi var etmek; Sun'un manasi kudret

eseri gostermek. Tekvirtm manasi goriinmeyen

seyi meydana ^ikartmaktir.

Az, cok ayn mana tasjsalar dahi, hepsi ayni

yola cikar. Hepsinden gayc Hakkin zuhuru ve tecel-

lisidir.

- "Hak Teala kendi varligini yaratti.

"

Cumlesine verilecek bir ba§ka mana ise sudur:

- Dusiinen kulun zannina ve diisuncesine gore

varligini izhar eder.

$6yie bir misal var: Bir kimse aynayi karsisma

alir, kendini orada var eder, goriir ve bilir. Insanin

aynada kendini bakip gormesinde bir ayn safha var-

dir. Bu sebepten Hak Teala bu alemi ve Adem'i

yaratti ve bunlari varhgina ayna kildi. §u miihimdir

ki: Alem aynasmda kendi yasayisini, Adem aynasin-

da ise, ayntni goriir ve seyreder. Burada Adem'den

murad, insandir.

- O alemi ve Adem'i yaratti, varhgina ayna kil-

di.
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fcgn Ozii (Lubb'ul-Uibb)

Demekten murad ise, $udur:

- Zatmi ayna suretinde izhar etti... Cemalini o
aynada zatina arzetti. Bu yOzdcn bakar oldu. Kendi
guzelligini gdriip a§ka du$tU. Hayran oldu, niyaza
kapildi. Diger yuzden ma§uk oldu naz ve i$veye gir-

di. Kendi HusnOnu yine kendine arzetti ve tecelli et-

ti.

Burada bakan, bakilan ve bakrnak ve ayna, tek
§eydir.

Bu hsan-i Kam//, oyle saf, oyle temiz mutlak
aynidir ki, mutlak cemai olan Hak, zatini kayitsiz

orada mu§ahede eder.

Insan-i Kamifin aynasi, Hakkin tecellisine

gdredir. Digerlerinde olan tecelli, kulun zannina,
kabulune ve istidadina goredir. Gercegi soyleyen
Hak'tir ve dogru yola hidayeti o verir.
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HATiME-SONUC

MuhiddirH Arab! Hz. Ftfsus'un son kismmda,
dnce anlatilan manaiara uygun seyler soylemistir.

Anlattigimiz mcvzu ile ilgili oldugu i^in, buraya kis-

men aliyoruz, Hazret, ozetic soyle diyor:

- Varhgina itikad edilen Allah, kulun zannma
gore yapilan ilahtir. Bu bir sifattir ki: Kulun ken-
ditiginden yaptigj bir ilah olup ovgulerini de, ona
gore yapar; Hakki kendi dar gercevesine sokrnus.

olur. Bu sebepten kendi itikadina uymayan kirn-

senin itikadini kotuler. Sebep: Hakkin arzusuna
degil, kendi zannina uymayi§idtr. Eger insafi olsaydi

boyle yapmazdi.. O kul, boyle yapmakla kendine
5zel bir mabud yapmi§ olur ve kendine uymayan
herkesi kotuler; cunku cahildir. §ayet Bagdadh
Cuneyd'in -Allah ona rahmet eylesin- dedigi:

- "Suyun rengi kabinin rengidir."
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Ozun Ozti (Lubbiil-Lubb)

Ciimlesindeki manayi anlamis olsaydi; hie kimse

ile cekisme yolunu tutmazdi. Her itikad sahibine,

itikadini teslim eden bir irfan sahibi olurdu. Hak
Teala'mn her surette tecellisini goriir ve bilirdi.

O kendine dzel bir mabud tasawur eden kisi,

sadece bir zan sahibidir; ne aiimdir, ne arif.. Bu
sebepten Allah-u Teala:

- "Ben kulumun zanmna goreyim."

Buyurdu. Bunun manasi sudur:

- Kulum, beni ne sekilde dusuniirse ona gore

oyle var olurum.

Bu, ister itlak, isterse takyid olsun; degismez.

Hakkinda cesitli itikad beslenen ilah muayyen,

mahdut ve sayihdir. Kuiun kalbine sigan ilah da
odur. Yani: Hakkin bir tecelli yuzudur; baska ilah

degildir. Ama, mutlak olan ilah, celal sahibidir ve

ondan baskasi bulunmaz; hie bir yere de sigmaz,

hatta goniile bile sigmaz. Nasil sigsin ki, ciimle es-

yamn aynidir. Zatindan gaynsi yoktur, hatta

gonuliin dahi aynidir. Hatta:

- Kendi varligina sigar veya sigmaz.

Demek de caiz olmaz.. Is buna gore diisun ve

anla.

*
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Hatime-Sonuc

Yukarida anlattiklanmizin, kolay anlasiimasi

i$in, bir misal getirmek isteriz; soyleki:

Bir sevgilinin guzelligine bakilsa ve onun
etrafma yuzbin ayna konsa o sevgili kac yuz bin

gSrunur, ama aslinda bir tanedir. Oyle iken,

aynalann kabiliyetine ve istidadina gore; kiminde

parlak; kiminde kederli goruliir. Kiminde dogru,

kiminde egri bugru olur. Bu hale gore bir kimse
sevgiiisinin bir aynada yuzunu goriip geri kalanian

inkar etse arif olmamis olur. Arif olan, cumlesini

ikrar eder. Hangi aynada goriirse tasdik eder; hatta

aynasiz olarak dahi gorur.

Bir siir:

Nice yuzbin gdze gelen hurt suretmi? apk&r;

Kendi husnune, yine kendisi o!mu§ talepl&r...

Bu gibi misalleri, fazla aciklamak gerekmez.
trfan sahibi ne kadar dusunurse ve ne kadar zevk

alirsa o kadar misal bulur.

* *

Bir misal daha beyan edelim. $6yleki:

Bir kimse gunesjn ziyastm gormeden, hayli

zaman karanhk bir yerde kalsa, giinun birinde o
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Ozun Qzu (Lubbul-Lubb)

yerin ctrafi renkli ve $e§\\\\ carnlarla aqlsa, sabah
gtlnesj dogunca, o camlann her birine ayn bir isik

vurur. Bu i§igin dokundugu her cama gore i<;eriye

bir renk du§er. O zat ise:

- Gune$in rengi yesjkiir; kirrmzidir..

Diye turlii iddialara diiser. Hayal ve tasawura
kapihr. Ama, irfan sahibi i§in hakikatini bilir ve ona
gore davranir. O bilir ki: Suyun rengi, kabinin
rengidir. Vine bilir ki: E^yanin cumiesine isik tutan
Hakkin nurudur:

- "Allah, yerin ve semalann nurudur." (24/35)

Ayet-i kerimesi bu durumu pek guzei anlatir.

Irfan sahibine gore, iki cihanm aynasindan gorUnen
tek yuzdur.

Hal boyle iken, her arif bir baska kemale
ermistir. Bir kismi soyle der:

- Sonunda, Allah zatini gSrmedigim hicbir sey
yok.

Bir kismi da §6yle der:

- Allah 'in zatini iqnde gdrmedigim sey yok.

Bir kismi da:

- Her §eyden ewel onu gorurum.
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Hatime-Sonuc

Der. Bir kismi da:

- Ancak. Allah.

Der. Bir kisim arifler ise:

- Allah'i ancak, Allah gorur.

Der. Bu goru§ meselesinden be$ §ekil hasil olur.

Irfan sahibi bu be§ hali bulup varhginda topladiktan

sonra, be§ §ekil daha hasil olur ki, onun
aynntilarina girmek uygun degildir; kesfi dahi

haramdir. Arzu eden kimse kamil insamn etegine

yapi§ip ondan talep etsin; zira:

- Tatmayan bilmez.

.

Kaidesi esastir, yazi ile olmaz; vesselam.

Yardima Hak'hr...

Allah-u Tealanin yardimi ile eser tamam oldu.
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lid mi/ blryaiu itilmektc ve bu

katon &z£nde nderin saklandigi

bilinmemektc, sezilmemekte.,

Neden bu varligmuzi yikamtyor ve

GtesJnde parlayan nura dogru yol

alairayoruzl Ncyimiz eksik? Akliraiz

van du^flncbOiyoruz. Btr $eye kcsin
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ragmen yaraolisimizdak bu aieme

geli$lmizdeki gayeyt bir turJu idrak

edemiyoruz; hUkmert vumdumuzu
bilmek istemlyoruz, Bizden bekle-

nen ancak talep degil ml? Ondan
otesi ifln gereken kudreti, kuweti

Allah yaratir.


